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یسوط اروح   / یگشیمه ناوخ  203هبدن 

یمطاف نیسحریما  دیس   / ...دیآ یم  هک  هعمج  رصع  205و 

ینیدباع هحیلم   / تسا کیدزن  رحس  ربص  207یکدنا 

ینیسحلادبع هموصعم   / ینارکمج 208ضغب 

يرون ماهلا  / مراد نامیا  تندمآ  208هب 

ینوطالقس میرم   / تسا رود  تا  هلصاف  ردق  210هچ 

يدمحا ناخ  دوواد   / ...ریدقت 216نآ 

« ناوجون كدوک و  هژیو  » 219تعاس

219هراشا

ادخ ات  هظحل  221هظحل 

يدمحم اروح   / منک یم  شیاتس  ار  وت  221اهنت 

ربهر راگن   / ادخ 221هسوب 

يدمحم اقآ  رومیت  ! / مامتان ياه  هلمج  يادخ  222يا 

يدمحم اّلم  دیجم  / یسلطا يادخ  224يا 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / نابرهم يادخ  226يا 

یناهفصا یئازریم  اضردمحم  « / اجنآ تسادخ  اهنت  »227

یمیقم بیبح   / منز یم  ادص  ار  228وت 

ینارمع هیکاز  نم /! بوخ  228يادخ 

یمیقم بیبح   / تیاه یبوخ  مامت  229اب 

راظتنا 230تعاس 

ینارمع هیکاز   / وت زور  230هعمج ؛

یسوط اروح   / راهب 231ربخ 

یناجاباب یلع   / رتهب 231يادرف 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / نامک نیگنر  232لثم 

زورید 235تعاس 

235هراشا
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رهشمرخ 235حتف 

ییاضر هثدحم  / ناگتشرف لاب  ياج  235هب 

یمیقم بیبح   / سدقم 236كاخ 

شونرهم یلع   / وت گنشق  237مان 

یمیقم بیبح   / يدازآ بوخ  237يوب 
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مالسلا هیلع  يرگسع  نسح  ماما  239تدالو 

یمیقم بیبح   / اه یبوخ  239ماما 

یمیقم بیبح   / اه هتشرف  240کیربت 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  241تافو 

ینارمع هیکاز   / مغ 241زور 

یناجاباب یلع   / یب یب  242تولخ 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  244تلحر 

ینارمع هیکاز   / تسویپ ادخ  هب  ادخ  244حور 

یناهفصا یئازریم  اضر  دمحم  دنوادخ / 245هیده 

نایمیکح تاداسلا  زانهم  / گرزب درم  245نآ 

یناهفصا یئازریم  اضردمحم   / ماما هناخ  نابز  246زا 

يرگ هلعف  اسیرپ   / یگنتلد ياه  246كدابداب 

یمیقم بیبح   / وت 247يوب 

یمشاه دیعس  دیس   / ...هصق کی  247لثم 

ییازریم اضردمحم  « / اه هچنغ  دیما  »248

یناجاباب یلع   / يراج 249هدیپس 

تسیز طیحم  یناهج  251زور 

درف يولع  ییحی   / ادخ تقلخ  251دعب 

يرکسع دیعس   / اهنت 254درمریپ 

يرکسع دیعس   / 254ناراب
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يرگسع دیعس   / ام 255رهش 

يدمحماقآ رومیت   / تسین نیمز  رکف  هب  255یسک 

یتسد عیانص  یناهج  258زور 

ییادخ هثدحم   / ادخ 258تسد 

ییادز نابایب  یناهج  260زور 

درف يولع  ییحی   / نش 260نافوت 

ییاضر هثدحم   / زبس 261نابایب 

نارمچ رتکد  262تداهش 

نارمچ دیهش  هتشون  تسد  نیرخآ   / ابیز 262هظحل 

یمشاه دیعسدیس   / 262يراگدای

زورما 264تعاس 

يدابآ یجاح  یحلاص  نسحم  « / اه هظحل  »264

يرکسع دیعس   / لگ کی  دنخبل  265لثم 

ینارمع هیکاز  ! / 267مالس

ناهج 268ناکدوک 

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / مدوخ 268مامت 

یسوط اروح   / اه يزابمه  269ماقتنا 

زکرم 273هرابرد 
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هرامش 61 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 61

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / نک تا  ینابرهم  مرحم  ارم 

! قشع یقیقح  يانعم  وت ، مان  يا 

.مناوخ یم  ار  وت  ملق ، ناوتان  نابز  اب  میوش و  یم  میاه  کشا  اب  ار  مرتفد  زا  یگرب  مه ، بشما 

ياه هلان  نیمه  مدوبن ، دوب و  مامت  هک  مریزگان  اّما  مناوخ ؛ یم  تاملک  رد  میوج و  یم  اه  هژاو  رد  ار  وت  هک  مهاگآ  دوخ  هابتشا  هب  - 
.ما هتسب  دیما  وت ، هاگرد  هب  هک  هتفرگ  نایصع  ِدرَگ  رسارس  یلد  تسا و  ملق 

مدوخ رامش  یب  ياه  تلفغ  هجیتن  هک  منکن ؛ هوکش  ینک ، مرتسکاخ  ینازوسب و  میاه  ینادان  شتآ  رد  رگا  هک  نانچ  نآ  مدب ؛ یهلا !
.تسه

نکم اهر  مدوخ  رد  ارم  دریگ ! یم  انعم  وت  هاگن  زا  اه ، نامسآ  نارک  یب  یبآ  نیمز و  هنیس  ناشوج  ياه  همـشچ  هک  رون ، رـسارس  يا 
.مسرت یم  تخس  هک  نکن  راتفرگ  یتیوه  یب  ییاهنت  رد  و 

، مدوخ یهارمگ  دوـپ  راـت و  رد  مد ، ناـمه  منک و  یم  هبوـت  منکـش ، یم  مدـنب و  یم  دـهع  هراوـمه  یتـقو  تمناوـخب ، ییور  هچ  اـب 
؟ موش یم  شومارف 

یجنگ یمن  لایخ  هطیح  رد  هک  ینابرهم  ردق  نآ  وت 

ربخ یب  وت  زا  ناج  مناج و  نایم  رد  يا 

ربخ یب  وت  زا  ناهج  تسارپ و  ناهج  وت  زو 
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بیصن یب  وت  زا  لایخ  لایخ و  رب  وت  شقن 

ربخ یب  وت  زا  نابر  نابز و  رب  وت  مان 

دبا ات  هک  ناز  منک  هچ  وت  نایب  حرش و 

(1) ربخ یب  وت  زا  نایب  تسا و  زجاع  وت  زا  حرش 

.تسا تباجا  هویم  زا  رپ  تتمحر ، تشهب  ياه  غاب  هشیمه  هک  منکن ، دنلب  نامسآ  هب  ار  میاه  تسد  ارچ 

.مهد یم  رارق  هطساو  لد ، ياج  هب  ار  ملق  میوج و  یم  تاملک  کچوک  يایند  رد  ار  تندوب  یهانتیال  هک  ما  هدنمرش 

وت يارب  دـپتب و  وت  يارب  اهنت  ناملد  هک  نک  نیتسار  قشاع  ار  ام  رادرب و  اـم  ياـه  مشچ  يور  زا  ار ، یهایـس  ياـه  بش  اراـگدرورپ !
.دنامب مرگ 

وت غارـس  مریگ و  یم  روضح  يوضو  موش و  یم  ادج  مدوخ  زا  هک  یتقو  دنک ، یم  ممارآ  دـجنگ و  یمن  فصو  رد  هک  تسا  یتلاح 
.مریگ یم  تدوخ  زا  ار ،

.ینک یم  زاب  منز و  یم  رد 

.ینز یمن  ما  هنیس  رب  در  تسد  مهاوخ و  یم 

.ینک یمن  ما  هدنمرش  یسانش و  یم 

.یهد یم  رارق  میاه  ییاهنت  سنوم  ار  بش  وت ، منکش و  یم  مراذگ و  یم  بش  شوغآ  رد  ار  دوخ  راکهنگ  تروص 

! ادنوادخ

یم میوزرآ  منک و  یم  فاوط  تقـشع  شتآ  یلاوح  رد  هاگان ، مریگ و  یم  ار  قشاع  ياه  هناورپ  ساـسحا  مدـنب ، یم  هک  لد  مارحا 
.یهد رارق  تا  ینابرهم  ِمرْحَم  نیشن و  هناخ  ارم  ینک و  رتسکاخ  دوخ ، ّتبحم  شتآ  اب  ار  مقایتشا  ياهرپ  هک  دوش 

یجنپ هجیدخ  / متسیا یم  هلبق  هب  ور 

هچقب رد  ار  میاـه  یگرمزور  .مشخبب  ناـماس  وت  نما  هاـنپ  رد  ار  ما  ینادرگرـس  اـت  میآ ، یم  وـت  يوـس  هب  اـه ، هار  ماـمت  زا  هدـنامرد 
.اهر تا  ینابرهم  شوغآ  رد  ار  دوخ  منک و  یم  هلاچم  یشومارف 

ارم هرابود  وت  .مراد  هلـصاف  مدق  دنچ  وت ، ات  منیـشنب ، هبرجت  هب  ار  زاورپ  ات  ما ، هدروآ  وت  تبحم  ياهتنا  یب  نامـسآ  هب  ار ، ما  یگدنرپ 
رد ناذا  زیگنا  لد  رطع  يا ، هداد  روضح  هزاجا  نم  هب  هرابود  .يا  هدناوخ 
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هرذ رد  وت  يوش ، یم  رـشتنم  نم  رد  وت  .دنکارپ  یم  ترطف  يوت  رد  وت  ياه  نالاد  رد  ار ، وت  يوب  دـچیپ و  یم  ما  یناریح  ياهزیلهد 
.ینک یم  ذوفن  نم ، هرذ ي 

، دچیپ یم  نم  تعسو  مخ  چیپ و  رد  هک  وت  روضح  وت ، رادید  قوش  اپارـس  .موش  یم  وت  نت  همه  نم ، و  نم ... ، هشیدنا  نم ، ساسحا 
.دوش یم  ابیز  میارب  زیچ  همه 

يادـص رکب ، ياهزادـنا  مشچ  نیرتابیز  تمـس  هب  موش  یم  يا  هرجنپ  نم  فوکـشمان ، ياه  قفا  تعـسو  هب  موش  یم  يا  هچیرد  نم 
مارآ مارآ  هتخانشان ! سح  کی  هیبش  يزیر ، یم  ورف  نم  رد  هرطق  هرطق  ینک ، یم  ذوفن  نم  رد  هتسهآ  هتسهآ  وت  ...دیآ  یم  هک  ناذا 

یم شتآ  هب  ار  مدوجو  ییآ ، یم  دورف  نم -  ییاهنت  يایفارغج  نم -  رد  نیـشنلد ، هدـنزوس  سح  کـی  هیبش  ینز ، یم  مدـق  نم  رد 
ار مشطع  و  موـش ، یم  لـح  وـت  رد  هرطق  هرطق  نم  و  ینک ، یم  بوذ  دوـخ  رد  ارم  هرذ  هرذ  ینازوـس و  یم  ارم  هظحل  هـظحل  یـشک ،

!! مناشن یم  ورف  وت  اب  هعرج  هعرج 

و دبای ، یم  نایرج  نم  رد  وت ، ياوه  موش ، یم  کیدزن  وت  هب  هظحل  هظحل  نم  ...دیآ و  یم  ناذا  يادص 

.موش یم  اهر  وت  رد  اه ، تسین  مامت  زا  یهت  نم ،

.مکیدزن وت  هب  ردق  هچ  نم  و  اهربا ! يور  رب  ندز  مدق  هیبش  کبس ، مرن و 

یم ارم  راظتنا  شرع  تسا ، نم  يور  شیپ  زاورپ  تعسو  هب  يا  هداجس  منک ، تین  مریگب ، وضو  مهاوخ  یم  ...دیآ .  یم  ناذا  يادص 
تسد دزیر ، یم  نیمز  رب  هکچ  هکچ  مناهانگ  مریگ و  یم  وضو  ینز ، یم  دنخبل  نم  هب  تالایخ ، ماهوا و  مامت  يوسارف  وت ، و  دشک ،

.يا هداتسیا  نم  لباقم  تا  یگرزب  مامت  اب  وت  و  متسیا ، یم  هلبق  هب  ور  ملد  مامت  اب  مروآ ، یم  الاب  ار  اه 

.يوش یم  یلجتم  اه  هنزور  مامت  زا  وت  ...دیآ و  یم  ناذا  يادص 

هتسیاش تداعس  یلع  / قشع يارب  یتصرف 

سامتلا نیرخآ  ياه  تسد  منم ؛

.ما هدز  کل  هزات  یندیراب  يارب  هک  ییاه  مشچ  كَرَت  منم ؛

رد دوخ  هک  درب  یم  هانپ  ییاهراغ  هب  تسا و  رگناریو  ياهداب  هدروخ  اپیت  هک  ارم  حور  بایرد  ادوبعم !

.دنداب رذگ 
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« مشوپ زبس   » یناوت یم  هک  ییوت  ما و  هدرم  نم  تسا ؛ یگدرم  اه  لاس  شطع  دنز ، یم  هّجض  مسامتلا  ناتـسد  رد  هک  ینوخ  ادوبعم !
«. شوپدیفس  » ای ینک 

.نک افوکش  میاه  هناش  رد  ار  هرجنپ  يوس  نآ  راهب  تلاسک و  یگنهک و  ياه  لصف  زا  نزب  قرو  ارم 

.دنیآ صقر  هب  ما  یگنادواج  رد  اه  هلچلچ  موش و  ایرد  هک  نزب  کلپ  ارم 

.يدناشون اه  نامسآ  هب  هک  ییاه  هراتس  زا  ناشونب  ارم 

.يدرک رعش  ناشیاه  هرجنح  رد  هرذ  هرذ  ار  تشهب  هک  یناگدنرپ  هرجنح  زا  شکب  لِک  ارم 

ياهاپ نیا  زا  ارم  تسا ؛ مدوخ  ياهاپ  هتخاس  هک  ییاه  هلصاف  رطاخ  هب  مشاب  رود  دیاب  ردق  هچ  ادوبعم !

.ما هدز  خی  ياه  تسد  رانک  رد  منک  تساسحا  ات  ریگب  هدننک  رود 

.نک اطع  مروش  هعرج  کی  لاب و  ود  عافترا ، يارب  هدرک و  مبوکخیم  نیمز  هب  هک  ینت  زا  ریگب  ارم 

يریدق نیسح  دمحم  / تیانع تسد 

هناد ماد و  دنزگ  زا  ار  مترطف  رتوبک  زاس و  سونأم  تلکوت  لسوت و  ياه  هخاش  اب  ار  ملد  غرم  ادنوادخ !

نادرگ شزاسمد  قح  قح  همغن  اب  هتسویپ  راد و  نوصم  سوه 

دارُوا رهم  ناشچب و  میاه  تاجانم  ماک  هب  ار  ترکذ  نیریش  دهش  .مدب  ما  یگدنب  قمر  یب  دبلاک  رد  ار  تدابع  طاشن  اب  حور  ایادخ !
.زادنیب نابز  لد  هب  ار  تیوکین  يامسا  و 

ما هماّول  سفن  قالش  زاسم و  مورحم  تماهلا  هنافصنم  ياه  مکح  زا  يا  هظحل  ار  منادجو  هاگداد  امیرک !

نورد رد  هک  یناطیـش  ياه  هسوسو  بیهل  تدوخ ، تیانع  ناشن  شتآ  اب  رآدورف و  متـشز  راکفا  موش و  ياه  تین  نت  رب  هتـسویپ  ار 
.نک یشومارف  مدع و  سبح  هب  موکحم  تذفان  مکح  اب  ار  متشز  ياه  سوه  نادرگ و  درس  ار  دشک  یم  هلعش  نم 

نیناوق هب  نّیزم  ار  ما  هدارا  هدـیچیپ  ناـمزاس  نادرگ و  زهجم  باوص  مکح  يوق  هلحـسا  هب  ار  مراـیتخا  هدارا و  یـضاق  اـشخب ! یتسه 
.زاسم یلاخ  تا  یگدنب  ياه  همان  نیئآ  يارجا  زا  يا  هظحل  ار  مراتفر  ماظن  نادرگ و  تمه  ربص و  یهلا و 

منادجو رکیپ  هب  هسوسو  گرگ  هدز و  متدابع  بلق  هب  نایصع  تنوفع  .هدز  مه  هب  ار  مشتسرپ  لاح  مهانگ ، ِنفَع  بادرم  اریذپ ! هبوت 
زا ار  یهاوخدوخ  گنز  تلفغ و  گنر  دوبعم ! يا  سپ  .هدش  رو  هلمح 
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.ناشچب ام  هدیشک  نارجه  لد  هب  ار  تتفرعم  ياه  هعرج  نادرگ و  دوخ  شتسرپ  هنشت  ار  مترطف  ماک  يادُزب و  ملد  لقع و  هنیئآ 

هک نک  يراک  .منز و  گنچ  تا  یهلا  نامسیر  هب  هشیمه  يارب  ات  شک  ملد  رات  هب  ار  تتیانع  تسد  اهلا !

.دسرب مناج  شوگ  هب  وت  رکذ  یقیسوم  مترطف  يابیز  رالات  زا  اهنت 

نیریـش نابز  زا  ار  ما  یهلا  هفیلخ  تقلخ  نیریـش  هصق  ناوخب و  ما  یگدنب  لمأت و  شوگ  هب  ار  تا  ییادخ  دنلب  ناتـساد  اراگدـیرفآ !
نامه منیب ؛ زاب  نامشتسرپ  زا  نارگن  هکئالم  تریح  بجعت و  هنیئآ  رد  ار  ما  یناسنا  تلیضف  تمارک و  يادنلب  ات  وگزاب  میارب  تماهلا 

تا یئایربک  ناتسآ  رب  رس  یسپاولد ، رس  زا  هک  ییاه 

زا نم  یتفگ  ناشباوج  رد  و  داسف ؟ دـنک و  یم  يزیر  نوخ  نیمز  رد  هک  ینیرفایب  ار  یـسک  یهاوخ  یم  ایآ  دـنتفگ  دـندروآ و  دورف 
.دیربخ یب  نآ  زا  امش  هک  مناد  یم  ییاهزیچ  رشب  نیا 

مکحم نامسیر  هب  ار  میاه  هتساوخ  زارد  هتشر  زاس و  يراج  صولخ  بآ  اهنت  مراتفر  دور  رد  ازاین ! یب 

.نز دنویپ  دوخ  رهم  تباجتسا و 

منیب و یم  شیاتـس  قفا  رد  ار  دیـشروخ  عوکر  هک  یناـمز  منیب ، یم  شباـت  ینیوکت  هداجـس  رد  ار  دیـشروخ  عولط  هک  یتقو  ادوبعم !
؛ مدرگ یم  لجخ  دوخ  تدابع  زا  مرگن ، یم  دیشروخ  لوفا  هدجس و  هب  هک  يا  هظحل 

هک روآرد  تزامن  یمئاد  دوعق  مایق و  رد  ار  مترطف  دیشروخ  نابرهم ! يا  سپ 

یب ناشرای  هّللا  هک  نانآ  اشوخ 

یب ناشراک  هّللا  وه  لق  دمح و  هک 

دنازامن رد  مئاد  هک  نانآ  اشوخ 

یب ناشرازاب  نادواج  تشهب 

مادقا ینارماک  مرکا   / زاغآرس نیرت  نایاپ  یب 

.مرب یم  الاب  تروضح  ِهاگشیپ  رد  ار  متلفغ  هدروخ  گنس  ِیناشیپ  تسا و  بش  یهلا ،

.کشا ياه  هفوکش  زا  دوش  یم  رپ  مناماد  دنک و  یم  ینیگنس  میاه  کلپ  رب  هیرگ  ِراب 

مسیون یم  وت  زا  منک و  یم  رورم  مکچوک  ِنامشچ  رد  ار  وت  ِتمظع  هتشذگ ، نانوچ  تسا و  رگید  یبش 

.هوکش ِيانعم  یتمظع و  ِموهفم  هک  وت  زا  مرطاخ ؛ هتسخ  ِطوطخ  ِيور  رب 
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.مدرگ یم  قرغ  تدای  هرطق  هرطق  رد  و  قوش -  يایرد  موش -  یم  ایرد  اپارس 
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یم تتمحر  نیریـش  معط  تباجا و  ِزیگنا  لد  يانعم  تبحم ، ِشوخ  يوب  دای  هب  ارم  وت  ماـن  نادواـج ! ياـتکی  يا  رادـیاپ و  يا  یهلا ،
.نز کمشچ  ِناگراتس  نامسآ و  تفه  ِشمارآ  دای  هب  دزادنا ؛

.میاتس یم  ار  وت  زاغآرس ! نیرت  نایاپ  یب  يا  اراگدرورپ ،

رد میوپ  یم  ار  وت  میوج و  یم  شیوخ  ِتاـظحل  ِيراـج  رد  ار  تهاـگن  هک  ردـق  نآ  مییاـهنت ؛ ینتفاـین ! تسد  ِدـنلب  ـالاب  يا  ایادـخ ،
.بش هیبش  یشمارآ 

.تسوت هانپ  رد  همه  شمارآ ، هک  هدب  شمارآ  تسدقم  دای  اب  ار  منازرل  ِلد  ریگارف ! شمارآ  يا  ریگ و  همه  تمحر  هیاس  يا  یهلا ،

، هثاغتسا ِياهرد  ِتشپ  رد  راذگب  .میاه  گر  رد  لاّیس  تسا  یـشمارآ  وت ، دای  هک  نک  اّفـصم  کشا  ِيافـص  اب  ار  ملد  ِيارـس  ایادخ !
.میرگب ياه  ياهو  مراذگب  تتیانع  راوید  ربرس 

« مهانگ ینامیشپ  کشا  زا  دیاش  میوشب  ات  مناشف  ینامیشپ  کشا  تشیاشخب  رد  رب  »

.متسه تتباجا  رارق  یب  مراد و  ار  وت  گنهآ  کنیا ، ریگتسد ! رگشیاشگ  يا  انابرهم ،

.نادرگن كاخ  ِيریثا  نک و  باتفآ  ریسا  ارم  اراگدرورپ !

.مریگب رپ  تا  هنارک  یب  ِيوس  هب  میاشگب و  مدوجو  ِلاب  زا  دنب  راذگب  یندشان ! كرد  ِتعسو  يا 

مداهن رس  تناتسآ  رب  ما  هدرک  ور  وت  هب  نم  »

« اه یگدنمرش  همه  اب  ار  یگدنب  مراد  تسود 

.هدب مهانپ  ما ؛ هتخیرگ  تمَرَح  هب  هدوشگرپ و  كاخ ، ِماد  زا 

یسوط اروح   / زاون هدنب  بابرا  يا 

.تسا هدرک  یهلا  بادآ  دنباپ  ار  ناسنا  شکرس  عبط  تا ، ینابرهم  هاگن  انابرهم !

هدش هتشگرس  میرس ، یب  وت  قشع  رد  »

هدش هتشررس  ام  دیما  تسد  زو 

حوبص ماگنه  هب  عمش  یکی  دننام 

(1)« هدش هتشک  هتخوس و  هتخادگب و 
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هّللا هفیلخ  تّزع  رادوربآ  هدناشوپ و  ار  ناسنا  ناهانگ  ياه  ینایرع  تتشذگ ، رهم و  ياه  هدرپ  امیحر !

.تسا هدنارذگ  دح  زا  ار  تیصعم  هانگ و  هک  تسا 

ص:6
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، هدناشک لادتعا  هداج  هب  مه  ار  تنانمؤم  هنانیب  شوخ  لایخ  هدومن و  هتفشآ  ار  نارگمتـس  شوخ  باوخ  تبـضغ ، رهق و  هیاس  اکلم !
: دنراپسن یشومارف  هب  ار  هنادهاز  تمحز  هناکولس و  ریس  اهب ، یب  یتشهب  هشیدنا  رد  ات 

دیامرف یم  هچ  قشع  ار  وت  هک  یناد  »

دیاش یتشکب  وت  ار  اوه  سفن و  رگ 

شابن هراّما  سفن  ياوه  دنب  رد 

(1)« دیاشگب نید  يافص  رد  وت  رب  ات 

! لیمج ای 

درک یهاوخ  نورب  هدرپ  زا  رس  هک  يزور  »

درک یهاوخ  نوبز  ار  هنامز  هک  مناد 

درک یهاوخ  نوزف  نیا  زا  لامج  بیز و  رگ 

(2)« درک یهاوخ  نوخ  هک  تساهرگج  هچ  بر  ای 

كرابتف يا : هدومرف  هدوشگ و  حدم  هب  نابز  دوخ  هک  یتسه  یّلجتم  نانچ  تعیبط  يرامعم  رد  تتردـق ، ناتـشگنارس  هب  اراگدرورپ !
.نیقلاخلا نسحا  هّللا 

دیما اّما  میا ، هدنکفا  تلفغ  یهایس  ياه  هدرپ  هچرگا  ییادیش  هتخوس و  لد  رب  ! زاون هدنب  بابرا  يا 

.میا هتخادنین  رظن  زا  زگره  ار  تتمحر 

ینونکم يولؤلو  خرس  هلال  وت  »

ینونجم یلیل  وت  منونجم  نم 

يراد تعاضب  اب  نایرتشم  وت 

(3) »؟ ینوچ تعاضب  یب  نایرتشم  اب 

نایرقاب دیمح  / قشع ۀنارک  یب  يایرد 

قشع هنارک  یب  يایرد 
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سک چیه  تشاذگ ، كاخ  هصرع  هب  اپ  ناسنا  هک  لوا  نامه  زا  یهلا !

دوخ دیاش  ات  درک  یم  وجتـسج  دیـسرپ و  یم  .تشگ  یم  دوخ  هدشمگ  لابند  هب  ناسنا  لزا ، زور  نامه  زا.تشاد  ار  وت  تشادن و  ار 
دبایرد و ار 

: دیسرپ دوخ  زا  هاگ  نآ  .دبایرُد 

متفر اجک  مدمآ ، ارچ  هک  دشن  نایع  »

« منتشیوخ راکز  لفاغ  هک  درد  غیرد و 
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؛ دننک هدجس  وا  رب  هک  يدومن  رما  ار  ناگتشرف  يدادرارق و  نیمز  رد  دوخ  نیشناج  ار  ناسنا  وت  یهلا !

«. مدآلاودجسا »

تخانش و ار  وت  هک  تفایرد  ار  دوخ  نامز  نآ  زا  ناسنا  .دوب  دهاوخ  مدآ  ملاع ، رگـشیاین  نیرخآ  مدآ و  ملاع ، رگـشیاین  نیلوا  یهلا !
.تخات شا  هراّما  هزره  ياه  فلع  رب  شیوخ  هنئمطم  دیفس  شخر  اب  هاگ  نآ 

.يدومرف لزان  ار  تا  ینامسآ  باتک  يداتسرف و  ار  شیوخ  یهلا  ناربمایپ  هک  هاگ  نآ  يدرک ، مامت  ناسنا  رب  ار  تّجح  وت  یهلا !

.میوگتفگ هب  رحس  ات  وت  اب  میوربور ! هنیآ  يا 

بش هلان  رحس ، ِهآ  ناور ، ِکشا  لد ، ِزوس  »

« منیب یم  امش  فطل  رظن  زا  همه  نیا 

هرطق هرطق  دنک و  یم  یناراب  ار  ام  نامشچ  نامسآ  بش ، هک  تسا  هناقشاع  ياهزادگ  زوس و  نیا  هنابـش ، ياهزاین  زار و  نیا  ایادخ !
.دشخب یم  لامک  رهوگ  ار  نامنورد  فدص  هاگ ، نآ  .دهد  یم  الج  ار  ام  لد  .دنیشن  یم  نامدوجو  قمع  رب  نآ 

«. مَُکل ْبِجَتسَأ  ینوُعُدا   » هدنهد تباجا  وت  جاتحم و  ام  وت ؛ هدنب  ام  ییام و  بر  وت  یهلا !

وه  » ینام یم  يا و  هدنز  وت  و  میریم ، یم  میا و  هدنز  ام  ملاع ؛ زا  يا  هّرذ  ام  وت و  زا  یتسه  ملاع  مامت  یهلا !

یمن شیب  يا  هداج  ار  ایند  و  تسین » رتوبک  نایاپ  گرم   » هک میناد  یم  میراد و  زیخاتـسر  زور  هب  ناـمیا  اـّما  تومی » ـال  يذـّلا  یحلا 
«. هرخآلا هعرزم  ایندلا   » یتسه لزنمرس  هب  ندیسر  يارب  میناد 

راگدرورپ يا  .میرادـن  ییاج  هب  هر  میراکاطخ و  .میا  هدروآ  هانپ  وت  هاگرد  هب  هانگ ، زا  يراب  هلوک  اب  هایـسور ، میا و  هدـنب  اـم  یهلا !
یمیلع و میحر ، ینامحر و  وت  اریز  میراد ؛ وت  زا  شـشخب  وفع و  دـیما  اّما  هانگ ، زا  راشرـس  نامبلق  هایـس و  ام  لامعا  گنر  نایناهج !

«. تسام مرج  زا  رتشیب  ادخ  فطل   » هک نیا  هب  راودیما  ام  میلح و 

شیوخ ّتینم  ریوک  رب  مشاـب و  هتخانـشن  ار  دوخ  اـّما  میاـیب ، وـت  يوـس  هب  منیچرب و  كاـخ  زا  نماد  هک  يزور  نآ  زا  سوـسفا  یهلا !
.مشاب هتخاتن 

.تتّوبن نادناخ  بوذجم  مشاب و  وت  ناهاوخ  هک  هاوخب  هنوگ  نآ  ارم  یهلا !

ییایند روما  زا  رت و  قشاع  شیوخ  هاگرد  هب  ارم  زور  ره  رادم و  غیرد  نم  زا  ار  تفطل  هظحل  کی  یهلا !

«. راددوخ اب  تسیقشاع  ادخ  لها  ناشن   » راد هضرع  نم  رب  ار  شیوخ  لها  ناشن  نک و  مغراف 
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، دنـشون یم  رتشیب  هچ  ره  وت  هر  نادرم  تسین و  یناـیاپ  ار  وت  تمارک  رحب  هک  مرب  یم  ناـیاپ  هب  یلاـح  رد  ار  دوخ  هناـفراع  تاـجانم 
شیوخ تفاطلا  يایرد  زا  يا  هعرج  زین  ارم  سپ  .تسا  تفرعم  ییایرد  وت  هنارک  یب  رحب  زا  هعرج  ره  اریز  دـنوش ؛ یم  رت  ماک  هنـشت 

.موش رز  مبایب و  ار  قشع  يایمیک  میوشب و  دوجو  سم  زا  تسد  هاگ  نآ  .مریگ  رارق  وت  یقیقح  نادرم  هرمز  رد  ات  نک  اطع 

یسوط اروح  راذگماو / یسک  هب  ارم 

زج هک  تسود  يا  ما ! هدش  رود  وت  زا  نم  ردق  هچ  .دناوخ  یم  هناخ  هب  ارم  یسک  .مبیرغ  يانشآ  نم 

!؟ يراذگ یم  او  یسک  هچ  هب  ارم  مرادن ! وت  زا  یناشن  اه ، هناشن 

بارطـضا ياه  ینارگن  نیا  رد  دـصقم ، یب  باتـشرپ  ياه  یگدـنود  نیا  رد  تیاـهن ، یب  ياـه  هاریب  نیا  رد  ییاـهنت ، تولخ  نیا  رد 
!؟ يراذگ یماو  یسک  هچ  هب  ارم  یپ ، رد  یپ  ياه  یمگردرس  نیا  رد  نیرفآ و 

! نانابرهم نیرت  نابرهم 

راـظتنا رد  تشاداـپ ، ناتـسلگ  هک  مناد  یم  .تسا  هدوـب  مناـبهاگن  هشیمه  تفطل  هاـگن  هداد و  مشرورپ  تشزاوـن  تسد  هک  مناد  یم 
.تسا یمیهاربا  دیحوت  قایتشا  شتآ  هب  نم  ناج  ندش  زوس  هلعش 

.دیاشگب نم  رب  نیقی  هار  دیدرت ، مهو و  يایرد  رد  ات  يا  هتخاس  میارب  يزاجعا  ياصع  ما  هدینش 

.مریگ رس  زا  هرابود  یگدنز  ات  يا  هدیرفآ  ییاحیسم  مد  منامیا ، هدرم  دبلاک  ییارب  ما  هدینش 

هّلپ شا ، هیآ  هیآ  اب  يا  هداتسرف  تیاده  تداعس و  نآرق  ملد ، یّما  هتفرن و  بتکم  هدید  يارب  ما  هدینش 

! میلع میکح و  يا  مزوسلد ! شیدنارود و  یبرم  يا  سپ  .میامیپب  ار  شرع  هار  هّلپ 

!؟ يراذگ یماو  یسک  هچ  هب  یسک  یب  تیاهن  یب  نیا  رد  اسفناو ، نیا  رد  ارم 

یم یلییارـسا ، ینب  ياه  هناهب  اب  هک  دنا  نم  لهاج  نادوهج  نیا  .تسا  هدش  مدوجو  زورفا  شتآ  دورمن  هک  تسا  نم  سفن  نیا  الاح 
.دنروآرد وناز  هب  ار  مدیما  ماهلا و  ياسوم  دنهاوخ 

.دیامزایب قشع ، طارص  رد  ارم  ربص  ات  دنازغل  یم  ار  منامیا  هدارا  ياپ  هک  تسا  سفن  ياه  تنطیش  نیا 

ياه لهجوب  نیا  .دننک  یم  راکنا  نم  نورد  زا  ار  هزجعم  حیسم  هک  دنا  نم  حور  یمیرم  فافع  نارکنم  نیا 

.دنا هدروآربرس  تیاده  نآرق  بیذکت  هب  هک  دنا  نم  ناج  غاب  زا  هدییور  هزات 
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ياسفناو نیا  رد  دنراد ، نم  اب  سفن  ناطیش و  هک  دانع  ینمشد و  همه  نیا  رد  هسیسد ، هئطوت و  همه  نیا  رد  ارم  یفاک ! ای  يداه و  ای 
!؟ يراذگ یم  او  یسک  هچ  هب  یسک  یب 

رد ارم  .منامب  ترطف  رود  راید  زا  انشآ  يا  هبیرغ  راذگن  .نک  انشآ  نیزم  يدبنگ  نیا  اب  ییالط ، ياه  همانتوعد  نیا  هناخ و  نیا  اب  ارم 
.مروآ اج  هب  عیشت  تبرت  رب  يدمحا  زامن  مهد و  تداهش  یمیهاربا  دیحوت  هب  ات  هد  هانپ  ناهانپ ، یب  ياوأم  تدجسم ،

یفسوی نیدالوپ  هدارا  تّفع و  حیسم ، رگ  زاجعا  مد  یسوم ، لّکوت  ياصع  یمیهاربا ، شاداپ  ناتسلگ  اب  یهلا  ترطف  طارـص  رد  ارم 
.نک يرای 

يدمحا ارهز  / نابرهم يا 

یمن راوـخ  ار  تهاـگرد  نادـنمزاین  هک  نآ  يا  ینک و  یم  محر  دـننک  یمن  محر  وا  رب  ناگدـنب  هک  یـسک  هـب  هـک  نآ  يا  اـنابرهم !
.منک وت  میلست  ار  دوخ  هک  ما  هدمآ  نونکا  ما و  هدرک  رارف  شیوخ  نتشیوخ  زا  هک  منامه  نم  يزاس !

.بایرد ارم  مماجنارس ! ره  زاغآ  يا  مزاغآ و  ره  ماجنارس  يا 

مرک فطل و  اـهنت  مراد و  يا  هشوـت  كدـنا  نم  یـشخب  یم  گرزب  شاداـپ  یهن و  یم  ساپـس  ار  كدـنا  لـمع  هک  نآ  يا  ادوـبعم !
.دراد یماو  ما  یگدنز  هب  هک  تسوت 

! نم قایتشا  ياهتنا  يا  مرادن ، يا  هراچ  هک  متسه  وت  زیچان  هدنب  نم 

نم رب  ار  تتمحر  یبآ  هیاـس  ینک ! یمن  تازاـجم  میاـه  یگریت  رب  ارم  يرذـگ و  یمرد  مهاـنگ  زا  هـک  نآ  يا  اـتمه ! یب  هناـگی  يا 
.نکفیب

! هار هشوت  زا  دشاب  یلاخ  مراب  هلوک  دوش و  هتخاون  سرج  کناب  هک  ییادرف  زا  مسرت  یم  یهلا !

.میوش یم  زاین  یب  وت  اب  هک  نآ  يا  کچوک و  وت  ربارب  رد  یگرزب  ره  هک  نآ  يا  ایادخ !

! ناعتسم تیاهن  يا  سپ  .دوش  یم  دیماان  دروآ  يور  وت  هاگرد  هب  زج  هک  ره  مناد  یم 

« رانلا یلع  یتبیش  مِّرَح  »

فطل و زا  مراد  هچ  نآ  ره  مناد  یم  تسوت ! تسد  هب  اه  هتساوخ  هب  ندیـسر  هک  نآ  يا  اه و  تجاح  تساوخرد  تیاهن  يا  اهلاراب !
مسانش یمن  یّتنم  یب  هدنهد  وت ، زج  هک  تسوت  ناسحا 

ص:10

هرامش 61 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 276زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


ام زجاع  ياهتسد  هب  نادرگ و  دیما  زا  زیربل  ار  ام  هدوسرف  ياه  لد  هتسکش ! ياه  بلق  دیما  يا  امیرک !

.دننک همزمز  ار  وت  مان  دنوش و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ات  نک  اطع  ییورین 

.مزیهرپب دناکشخ  یم  ار  تفوطع  رهم و  هشیر  هک  هنیک  ترودک و  یلد ، هایس  زا  ات  نک  اطع  شنیب  ام  هب  اراگدرورپ !

! نافراع يوزرآ  يا  ناقشاع و  هیامرس  يا 

هک تفاـی  مهاوخن  يرگید  تبحم  هناـخ  زگره  مناد  یم  نوچ  مشاـب ، هتـشادن  وت  رهم  هورگ  رد  لد  مدـنبن و  تناـسحا  هب  لد  هنوگچ 
.دنک متفوطع  قشع و  زا  زیربل  وت  نوچ 

.تسا رتالاب  رترپ و  يرگید  تسد  ره  زا  ایاطع  رد  وت  تسد  اقوشعم !

.تا يرگداد  لدع و  اب  هن  نک ، راتفر  شیوخ  ناسحا  اب  نم ، اب  ایادخراب !

! فیعّضلَا َكُْدبَع  اَنَا 

! ناهانپ یب  هانپ  يا  تسین  يدیما  وت  زج  تشحو ، يداو  نیا  رد  .مرادن و  یهاگ  هیکت  وت  زج  هک  نارن  شیوخ  زا  ایادخ !

دهاوخ تلامج  همه  نم  هدید  نیا 

دهاوخ تلاصو  يوب  نم  لد  عبط 

ورف یگدـنز  باـقرغ  رد  شیپ  زا  شیب  یـشابن ، میاـمنهار  وت  رگا  هک  تسا  هتفرگ  شیوـخ  رد  ارم  ناـنچ  نآ  یگدـنز  بارـس  یهلا !
.تفر مهاوخ 

.تناگدیزگرب تدابع  سنج  زا  یتدابع  دشاب ؛ وت  دیما  همشچرس  زا  راشرس  هک  نک  مبیصن  یتدابع  یهلا !

سک همه  ریمض  رارسا  فقاو  يا 

سک همه  ریگتسد  زجع  تلاح  رد 

ریذپرذع هد و  هبوت  مهنُگ  ره  زا 

سک همه  ِریذپرذع  هِد و  هبوت  يا 

يریدق نیسح  دمحم  / ایند بیرفرپ  هناخ 

رـس رب  گنرین  گنر و  رازه  اب  ار  یگتـسبلد  رات  هسوسو و  رات  لادوگ  هک  ییایند  يدادرارق ؛ ام  نکـسم  ار  ایند  بیرفرپ  هناخ  ایادخ !
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گنت ماد  هب  لامآ ، زارد  لاگنچ  اب  ار  ام  هتسباو  لد  هداهن و  نامتیاده  هار 
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زا بیرف  سرت  زا  میا و  هدروآ  هانپ  وت  ناما  ناماد  هب  شدـنمک  هنیک  زا  نابرهم ! يا  کنیا  .تسا  هدیـشک  اه  گنن  هتـشر  اه و  گـنر 
نوـخ هک  تسا  يا  هقوـشعم  اـیند ، سورع  هک  ارچ  میا ؛ هدز  گـنچ  تیب ) لـها  نآرق و   ) نیلقث يوـق  نامـسیر  هب  شروـیز ، بـیز و 

یم تکـاله  هاـگترپ  هب  ار ، شیاـه  قلعت  ییـالیو  ناـنامهم  دزیر و  یم  سوه ، زیت  رجنخ  اـب  دوخ ، ياـهوزرآ  هلجح  رد  ار  ناقـشاع 
.دتسرف

.تسا هتفخ  هتفهن و  یشین  شتلفغ ، ماج  زا  هعرج  ره  یپ  رد  هک  لالم ، زا  لامالام  تسا  يا  هناخ  ایند ، اریگتسد !

یهلا

مریسا تنمشد  فک  رد  نم  »

مریقف تفرعم  تعاط و  رد 

كاخ زا  تمحر  هب  مرس  ریگ  رب 

كاپ تیصعم  ملد ز  يامنب 

ار نایصع  ِنفَع  هماج  نک و  محور  هتـسخ  ياه  لاب  قیفر  ار  تدوخ  قیفوت  .هد  الج  دهز  رون  هب  ار  مترطف  هتفرگ  راگنز  هنیئآ  ادوبعم !
ار تفرعم  يوک  نایادگ  نماد  تتمحر ، جنگرپ  ندـعم  زا  ریگب و  تا  یبوبُر  تسد  هب  ار  مروما  ریبدـت  دوخ ، رآرد و  محور  نت و  زا 

نکم بیصن  یب 

تروضح ضیف  زا  ممورحم  نکم  »

« ترونز مناج  لد و  رب  نک  اطع 

ناشنب و ار  تقـشع  تبحم و  لاهن  مناج  ناتـسوب  ياج  ياج  رد  نادرگ و  زبسرـس  تتیانع  راـهب  ِوترپ  زا  ار  ملد  تشد  اـشخب ! یتسه 
.ناشچب متاجانم  هنشت  ماک  هب  تدوخ  شزرمآ  دهش  ششخب و  ینیریش  زا  ناباتب و  مرکفت  ِلد  ترطف و  لگ  رب  ار  تتفرعم  دیشروخ 

راـخ ّبح و  سخ  زا  ار  ناـمبلق  قاـطا  .نادرگ  نـشور  تلاـمج  غارچ  اـب  ترادـید ، زور  رد  ار  نامنامـشچ  غورف  یب  هناـخ  ازاوـنلد !
نابرهم يا  تنایاپ ، یب  تمحر  قح  هب  .يدرک  نینچ  تفطل  هاگرد  ناگدیزگرب  ناگتـسیاش و  اب  هک  هنوگ  نامه  بوِرب ؛ ایند  یتسود 

.نیرت

روپ یمشاه  تاداسلا  مرکا   / تباجا هرفس  رس 

میـسن ياکنخ  هب  ار  مهاگن  يرتسکاخ  ياه  لاب  ات  دنـسر  یم  نشور  ياه  بش  همین  نامـسآ  هب  یکیرات  هاگولگ  زا  میادـص  ایادـخ !
.ینک شزاون  دوخ  تمارک 
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؟ تسا تکرب  تمعن و  رون و  رسارس  مرگن ، یم  فرط  ره  هب  هک  میآ  وت  يوس  هب  رون  هچیرد  مادک  زا 

هب هنابش  ار  اهدای  نیا  رگا  دوش  یم  ابیز  هچ  يوش ، یم  يراج  مبلق  رد  عولط ، ره  اب  حبص ، ره  انابرهم !

! ینک يرایبآ  منامشچ  هبوت  کشا 

راگدنام یقشع  هب  لد  تا ، یتسود  تفرعم و  يایرد  رد  میوشب و  هانگ  زا  تسد  تا ، يرای  اب  هک  تسا  نیا  نم  یعس  همه  ادنوادخ !
.مدنب

اب ار  هداتفا  ياپ  زا  ریقح  نیا  ات  میاشگب  نامسآ  هب  تسد  تا  غیرد  یب  ياه  تمعن  هنارکش  هب  حبـص  ره  هک  تسا  نیا  نم  یعـس  همه 
.ینک يرای  تیاناوت  ناتسد 

.موش یم  هدنهانپ  تهاگن  دنلب  نامسآ  هب  نازیرگ و  تیصعم  نافوت  زا  هک  ماگنه  نآ  مبلط ، یم  يرای  وت  زا  ایادخ !

.منز یم  تتمارک  نماد  رب  گنچ  دنمزاین ، جاتحم و  هک  هاگ  نآ  مبلط ، یم  يرای  وت  زا 

.مشخب ناماسورس  وت  دای  اب  اهنت  ار  ما  یسک  یب  ییاهنت و  ات  نک  ما  يرای  تسا و  هاتوک  هراچ  زا  متسد  رگا  شخبب  ازیزع !

ياه تسد  ما ؛ هتسب  دیما  رسارس  يایرد  هب  لد  نالان ، نایرگ و  هشیمه ، نوچ  ما ، هداتفوا  ياپ  زا  ایادخ !

.نادرگم بیصن  یب  دوخ  لالج  تمظع و  زا  ار  اهنت  هراچیب و  ياه  تسد  نیا  ارم ، بیرغ 

هک مناد  یم  بوخ  اّما  مراکهانگ ، رایسب  دنچ  ره  هک  مراودیما  تا  یگدنشخب  وفع و  هب  نانچ  نآ  ایادخ !

.ما یناوخ  یم  شیوخ  تباجا  زا  يا  هرفس  رس  رب  ینز و  یم  مدق  راودیما ، لد  نیا  لحاس  رب  يزور 

یمیقم بیبح  / نم هانپ 

ما هدرک  دب  رگ  کین و  رگ  اقلاخ 

ما هدرک  دوخ  نت  اب  مدرک  هچ  ره 

ارم ياه  یتمه  نود  نک  وفع 

ارم ياه  یتمرح  یب  نک  وحم 

.یتساوخ شا  هتسکش  یتسشن و  كاخ  نیا  لد  رد  اراگدرورپ !

تـساجک تهاگرد ، هتخوسرپ  غرمیـس  تساجک  ینیـشن ؟ هشوگ  ناوت  هچ  ار  تهاگرد  هتـشگرس  .میایب  ای  منامب  هک  ما  هدـنام  اـهلا !
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.دشاب وت  يوس  هب  امنهار  ار  هداتفا  ناماد  رد  رارش  نیا  ات  فاق  ياه  هناسفا  سونقق 
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رفاسم داب  دوش و  یم  دیدپان  هدیسرن ، ماش  هب  دیوج و  یم  ار  وت  ناهاگ  حبص  زا  دیشروخ  هک  هاگ  نآ 

.ددرگ یم  وت  لابند  هب  ناریح  فک  رد  داب  هک  تساه  لاس  وت ، ياپ  تسد و  یب  هشیمه 

.تسا رو  هلعش  دشک و  یم  رب  رس  نینچ  وت  رادید  قوش  زا  شتآ  هک  ما  هدناشن  شتآ  رب  شیوخ  لد  نونکا  اهلاراب !

.دنک یم  يراج  نابز  رب  ار  نتخانش  هناسفا  هک  تسیک  وت و  دوجو  اب  دنز  ندوب  فال  ات  تسیک  هدنام ! وت  يادیش  هلاو و  كاخ  يا 

.رای بناج  زا  هطرش  داب  راظتنا  رد  يا  هتسکش  یتشک  تدوجو ، نارک  یب  يایرد  هدز ، ایرد  ایادخ ! منم  کنیا 

ندوب وت  یب  کیرات  ياه  هظحل  زیر  کشا  لد و  رب  وت  شقن  لایخ  يادگ 

! اهلاراب

نم زومآ  رذع  زرمآ و  هانگ  يا 

نم زوس  یهاوخ  هچ  هردص  متخوس 

بوشآ رهـش  نانک  هلهله  تهاگن  زان  هب  ات  تسوت ، هاـگن  هظحل  کـی  ناـغارچ  نم  لد  رهـش  هتخوس ، ياـه  لد  درد  دـیما  قلاـخ  يا 
.دیواج شخب  یگدنز  يا  ما ، هدنز  تهاگن  زان  هب  نم  .ددرگ  یملاع 

.تسین یهانپ  ارم  تا  يراگدرورپ  هیاس  زج  ملد و  هدوسآ  وت  هاگراب  رد  اهنت  هک  يا  ایادخ !

ما هدنامرد  نیملاعلا ، هلا  ای 

.ما هدنار  یتشک  کشخ  رب  نوخ  قرغ 
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( بآ  ) شنیرفآ

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تایح لالز  همزمز 

هن و  يا » هملک   » دـنویپ هن  دوـب ، یفرح »  » هن یناـیاپ ! هن  تشاد و  يزاـغآ  هن  نیچ ؛ هـطقن  لـثم  حور ؛ یب  کـشخ و  دوـب ، یحرط  اـهنت 
! كولس ِینالوط  ياه  هداج  رد  ندوب  يراج  ندش و  هلمج »  » ِشطع

! توکس دوب ؛ هتفرگارف  توکس  ار  اج  همه 

! شوماخ یلو  دوب ، همشچ 

! نکاس یلو  دوب ، دور 

! باتش یب  یلو  دوب ، ایرد 

! توکس زا  هدنکآ  یلو  دوب ، لحاس 

! حرط اهنت  دوب ؛ حور  یب  کشخ و  یحرط  اهنت 

.تفرگ یم  لکش  تشاد  هزات  نامسآ 

« ّیح ٍییش  ُلُک  ءَاْملا  َنِمَو  دومرف ...: دوبن ! اشامت  قوذ  یلو  دوب ، هنییآ 

دیشخرد دیشروخ  - 

! تفرگ ناج  ناشکهک  نیدنرپ  هراوهگ  رد  نیمز  دندیخرچ و  اه  هرایس 

يایور هب  ار  نامسآ  ناگتشرف ، لاب  لثم  بآ ،»  » ِدیپس جاوما  دندرک و  ندیصقر  هب  عورش  شنیرفآ ، شبنج  رد  راد ، هلابند  ياه  هراتس 
! درب یناتسمز  بش  کی 

.دوب هدیشخب  قشع »  » ِدابآ اجکان  هب  يا  هزات  ِهوکش  یگدنز ، -  شنیرفآ  شنیرفآ -  ياه  هظحل  نیتسخن 
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مقر شنیرفآ  هدرپ  رب  يا  هزات  لاکـشا  دندمآ و  دیدپ  اه  گنر  مک  مک  هک  نیا  ات  دنتفرگ ؛ لکـش  گنر  یب  یهت و  ياه  مجح  مامت 
.دش هدز 

نوچ یتسه -  راز  هولج  سوواط  نیا  نیمز -  دنتفای و  یصخشم  لکـش  گنر و  تایح ،» بآ   » زا باریـس  مادک  ره  اه ، هرایـس  مامت 
.درپس شنیرفآ  شیارآ  هب  هرهچ  ناسورعون ،

 ! نیقلاخلا َنسحَا  ُهّللا  َكرابتف  درک : همزمز  بل -  رب  مّسبت  نیمز -  ندید  زا  قشع  و 

راشبآ ناوسیگ  رات  هب  همخز » ، » قشع درک و  میسقت  سونایقا  ایرد و  و  دور »  » همشچ و ِنایمار  یگدنز  ياه  گنهآ  تایح ، یقیـسوم 
.دز

! وتسرپ لکش  هب  غاب و  لکش  هب  وهآ ، لکش  هب  نمچ ، لکش  هب  دندییور ؛ اه  گنر 

هکرب دش ؛ هکرب  ياشامت  قرغ  دیشروخ ، درک و  دوخ  بوذجم  ار  ناگدنرپ  هتسد  هتـسد  شا ، يدوواد  ياه  همزمز  رحـس  اب  رابیوج ،
: قارشا زا  هدنکآ  ياه  هاگن  مامت  ِتعسو  هب  يا 

اه یهام  ناجیه  ات  اهراس  صقر  زا  - 

اه هرطق  صقر  ات  اهدور ، دورس  زا  - 

اه كدرا  عضاوت  ات  اه ، ناکیلپ  عمط  زا  - 

اه گنهن  رورغ  ات  اه ، نیفلد  يایح  زا  - 

اه بالیس  تراسج  ات  اه ، لگ  مرش  زا  - 

اه هراوف  زیگنا  لد  زاورپ  ات  اهوق ، يابیز  دورف  زا  - 

، شرارکت دش و  يراج  دز ، دنویپ  دبا » ات  لزا   » زا ار  یگدنز  بآ ، نایرج  دندرک و  ییامنشوخ  شنیرفآ ، يابیز  هدرپرب  همه ، همه و 
! تخادرپ هلالج » لج   » دنوادخ دمح »  » هب هظحل  هظحل  دوزفا و  شا  ییابیز  رب 

تمیالم و تفوطع و  شدای  زا  رورغ ، تمظع و  شمان  زا  یکاپ ، شتمصع  زا  یلالز ، شهاگن  زا  هک  دش  یسک  هیرهم  ابیز  هچ  و  ... 
! دیراب یم  تّزع  شدوجو  زا 

ییازریم دیعس  دمحم   / تقادص یگنییآ 

؟ تسیچ بآ 
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، ندش يراج  ِسْفَن 
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«، صولخ  » ِّتیمسج

«. تقادص  » ِیگنییآ

؛ دوب هدرم  كاخ ،» « » بآ  » یب

؛ دش یم  هراوآ  اه  نابایب  رد  شیوخ  يدبا  ِشطع  رد  داب ،»  » و

.دنام یم  یهت  نتفکش  يوب  زا  اوه »  » ِماشم و 

.تسا یگدنز  بآ ،

: دندناشون یم  ناشیاه  تما  هب  تفرعم  بآ ِ»  » دنتفوک و یم  تلاهج »  » ِگنس رب  لّکوت »  » ياصع اب  ناربمایپ ،

؛  ...ًانیع َهرَشَع  یتَْنِثا  ُْهنِم  ْتَرَجَْفناَف  رَجَْحلا  َكاصَعب  ْبِرْضا  اَْنلُقَف  هِمْوَِقل  یسوم  یقْشَتْساِذا  «و 

نآ زا  همشچ  هدزاود  هاگ ، نآ  بوکب ؛ گنـس  رب  تیاصع  اب  هک  متفگ  وا  هب  دیبلط ، بآ  شیوخ  موق  يارب  یـسوم  هک  یماگنه  و  ... 
...تشگ يراج 

.دنزاس باریس  ار  نایعیش  كانشطع  ياه  لد  ات  دنا ، هدش  يراج  يوبن ، ِتمارک  ِرحب  زا  تماما ، همشچ  هدزاود  هک  ناس  نآ 

وا و ِمان  اب  راهب ، نیرت  خرـس  هک  مینک  یم  دای  يدرم  هدیکـشخ  ياه  بل  زا  میـشون ، یم  بآ  يا  هعرج  اـم  هک  هاـگ  ره  زورم ، و ا  ... 
...دییور اروشاع »  » يارحص رد  شنارای ،

مادقا ینارماک  مرکا  / ناور يا  هدیصق 

.دوب رگید  شنیرفآ  ِبات  یب  هدرتسگ  ِناماد  اب  نیمز ، و 

.نامسآ ریرح  زا  رت  لالز  باتهم و  میرح  زارت  هدننکش  یساسحا  ِراظتنا  مشچ 

.دیراب كاخ  رتسب  رب  ناور ، يا  هدیصق  نانوچ  ناراب ، و 

، ندش ایرد  ِیبآ  ِتمس  هب  یبآ ، ياجه  نیا  بآ ، و 
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.دیبوک یم  رکیپ  تخس  ياه  هرخص  رب  ار  شنایصع  ِیناشیپ  دیشورخ و  یم  دیشوج و  یم 

.تخات یم  كاخ  ِدولآ  بت  ریسم  رد  بآ ،

.هزادنا یب  یتواخس  رد  قرغ  كاخ ، ِناتسد  دش و  هزات  یتوارط  زا  رپ  نیمز ، ياه  گر 

رد كاخ ، ِزوس  نت  ياه  شطع  دندیخرچ و  اه  هناورپ  دندیـشک و  دق  ناتخرد  دندش ، دلوتم  اه  لُگ  .تسـشن  ورف  نیمز  هایـس  ِبت  و 
.دش قرغ  ناراب  ياهدنخبل 

.دندش لح  ناراب  ناتشگنا  رس  رد  یگنشت ، بارس  رد  هدرک  بوسر  ياه  نش  و 

.دییور كاخ  هرهچ  رب  زبس  ییمّسبت  دیپت و  شلالز  ِناتسد  اب  كاخ ، هدرسف  بلق  و 

.هدنز ناسنا  دش و  هدنز  كاخ  دش ، هدنز  لگنج  دش ، هدنز  تخرد 

.هنارک ره  زا  دیشورخ  یم  بآ ،

.دنلبرس لالز و  فاص ، وس ، ره  زا  دیشوج  یم  و 

، دیـشروخ دندیزرل ، بآ  ِلالز  ییاکنخ  رد  اه  یهام  خرـس  دندیچوک ، زاورپ  یبآ  ِتمـس  هب  ناگدنرپ  دـندش ، لح  بآ  رد  اه  هنییآ 
یم نانچ  مه  بآ ، دندش و  هتشارفارب  اهورس  درک ، تسم  ار  ناهج  اه  لگ  رطِع  تساخرب ، اه  يرانق  زاوآ  دش ، ریزارـس  بآ  هنیآ  رد 

رکیپ تخس  ياه  هرخص  رب  ار  شنایصع  ِیناشیپ  دیشوج و 

.دازآ رورغم و  خاتسگ ، دیبوک ؛ یم 

.دش رگید  یشنیرفآ  ِبات  یب  بآ ، تشرس و  ار  مارآ  ِلگ  تبحم  بآ  زا  ادخ  و 

سنوی ِشخب  تایح  و 

نوعرف هدننکدوبان  و 

میهاربا ِیبات  یب  ریسفت  و 

حون ِیتشک  ِهاگنالوج  و 

بویا يارب  يا  هنتف  و 

لیلخ ِناتسلگ  قنور  و 
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سابع هدش  مگ  ياه  تسد  زار  و 

ارهز ِقادص  و 

الوم ياهاوجن  دهاش  و 
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افص همشچرس  نانچ  مه  و 

بآ و 

.دندناشفا تسد  ار  زاورپ  شیاه  جوم  هرطق  هرطق  رد  هنشت ، هاگن  هک 72  هاگ  نآ  دیکشخ ؛ يدرمان  ِلحاس  رد 

يآ رد  هب  تعیبط  هاچ  زا  رعش و  یفاص  كاپ و  »

« هدولآ بآ  رد  ِبآ  دهدن  ییافص  هک 

هتسیاش تداعس  یلع  / دیآ یم  بآ  يادص 

تسا هدمآ  صقر  هب  وت  جاوم  هنیس  رب  هک  مشیدنا  یم  یبش  غاد  ياه  سفن  هب 

...دنز یم  بقن  وت  میالم  باوخ  هب  اه  بش  ناشیاهوزرآ  نابدرن  هک  ییاه  هراتس  و 

رد هک  ار  تا  یناشیپ  طوطخ  دنشک و  یم  تا  یناشیپ  رب  هک  هاگ  نآ  .ییاهوشاج  ياه  هیوگلد  ياونـش  شوگ  هک  مشیدنا  یم  وت  هب 
.دننک یم  سمل  دوش ، یم  رت  سوملم  یباتهم  ياه  بش 

.یلصف رازه  ياه  نایغط  هداز  وت  دنز ؛ یم  جوم  تناوسیگ  رد  نایغط  یشیدنا ، یم  هک  ردنب  نیا  یجرش  نابل  هب 

.يدش هداز  گنسرف  نارازه  ياهربا  نطب  رد  وت 

نیا ياه  هچوک  سپ  هچوک  مزع  رایتخا ، یب  وت  دنتـسکش و  ار  تسفق  اهداب  يدـش ، نییاپ  ياه  هچوک  يزاـب  گـنتلد  هک  هاـگ  نآ  و 
.يدرک ار  یلاوح 

تیاه هنوگ  ییآ و  یم  دورف  وت  دریگ ، یم  جوا  اه  هشیر  رد  شطع  یتقو  .يراد  بیجع  یتهابـش  نیدرورف  ياه  هچغاب  باوخ  هب  وت 
زا يوش  یم  هداز  وت  تشهبیدرا ، ياه  هشیر  یگنشت  هب  ینابسچ  یم  ار 

.یهد یم  مالس  راوید  يور  کچیپ  هب  يراهب و  ياه  هرجنپ  تارطاخ 

یم ساـمتلا  ار  تندـیراب  یلاوح ، نیا  ياـه  هرجنپ  مشیدـنا و  یم  وـت  ياـه  تسد  هب  یقلطم ! لـالز  زا  یـساکعنا  هک  لـالز  یبآ  هآ ،
.دنوش

.منارابب رون  یگنشت ، ياه  نامسآ  يارب  منک و  زاورپ  منک ؛ زاورپ  مبوکب و  اه  هرخص  رب  ات  نک  نایغط  ارم 
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.دنیشن یمن  اشامت  هب  نآ  رد  ار  شزاورپ  يا ، هدنرپ  چیه  هک  تسا  هیبش  یبادرم  هب  رتسب ، نیا  هک  نک ؛ مرادیب 

! نارگید ینازرا  تلاسک ، ياه  باوخ  هک  نک  مرادیب 

.تسا ییاشامت  تسدرود ، ياوه  هک  ار  میاه  هرجنپ  نک  زاب 

.مهد مالس  وربور ، ياه  هظحل  هب  هک  ار  ما  هرجنپ  نک  زاب 

! کیدزن نیا  لالز  ياه  هیناث  مالس ، - 

ص:20

هرامش 61 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 276زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


رون ياه  هخاش  رب 

( دیشروخ يامیس  )

یجنپ هجیدخ  / راگرپ زکرم 

.دنک یم  ار  وت  ياوه  ملد ،

.دنک یم  ار  وت  ياوه  هشیمه  ملد 

زاغآ زا  .لّوا  رطـس  زا  .لوا  هحفـص  زا  تسرد  .میاشگ  یم  ار  هغالبلا  جـهن  مسانـشب ، ار  وت  مبایب ، ار  وت  میایب ، وت  يوجتـسج  هب  دـیاب 
نآ دـشک ، یم  دایرف  ار  شا  یناوتان  زجع و  هک  هدـنب ، کی  تبیه  رد  یهاگ  مونـش ، یم  ار  تیادـص  منیب و  یم  ار  وت  تاملک ، نیلوا 

هتشذگ اه  شیامزآ  زا  شصولخ  هک  یتداهش  دهد ، یم  قلطم  دوبعم  نآ  رازبا  یب  یگناگی  هب  تداهـش   » دیاشگ و یم  بل  هک  هظحل 
(1)« هتسشن ناج  لد و  رد  شمان  تقیقح  و 

هدنرب ریشمش  اب  ریظن ، یب  هاوخداد  کی  لیامش  رد  خیرات ، يادنلب  رد  هک  ار  وت  مسانش ، یم  منیب و  یم  مناوخ و  یم  هژاو  هژاو  ار ، وت 
يا ناه   » هک یـشک  یم  دایرف  هک  يا  هظحل  نآ  .ینک  یم  زیربل  ینامیـشپ ، ترـسح و  زا  ار  اه  هنیـس  يرب و  یم  ار  اه  سفن  تمـالک 

، تفالخ هب  تبـسن  نم  تیعقوم  هک  تسناد  یم  ًاـعطق  دوخ  وا  درک و  نت  هب  ار  تفـالخ  هماـج  صخـش ، نآ  دـنگوس ، ادـخ  هب  مدرم !
(2)« دخرچ یم  نآ  رود  هب  هک  تسا  بایسآ  هب  بایسآ  زکرم  تیعقوم 
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ياه یخلت  تسود ، ترضح  قشع  هب  اهنت  هک  منیب  یم  ریزگان  قشاع  کی  تبیه  رد  ار  وت  دراذگ و  یم  رتارف  اراپ  تهودنا  یهاگ  و 
.دریذپ یم  نیشنلد  یتوالح  نوچ  مه  ار  ایند 

نم يرای  يارب  یهورگ  رگا  دـیرفآ ! ار  حور  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس   » هک يزوس  یم  يزادـگ و  یم  هک  هاگ  نآ 
راکمتـس يروخرپ  لمحت  مدع  هرابرد  نایاناد  اب  یهلا  نامیپ  دش و  یمن  مامت  نم  رب  نارای  دوجو  اب  يدـنوادخ  تمحر  دوبن و  هدامآ 

(1)« متخادنا یم  ششود  هب  ار  يرادمامز  نیا  راهم  دوبن ، هدیدمتس  یگنسرگ  و 

ار وت  یمولظم  یگرزب و  دننز ، یم  هّجض  اه  هژاو  دیآ ، یم  درد  هب  مبلق  ...منز  یم  قرو  ار  هغالبلا  جهن 

؛ يا هداتـسیا  وت ، ...دوش  یم  مّسجم  میارب  وت  تمظع  هژاو ، ره  اب  دـیآ ، یم  دورف  میاـه  یلاـیخ  یب  قرف  رب  هک  تسا  یکتپ  هملک ، ره 
...يراب یم  يراب و  یم  .يزیر  یم  ورف  ساپسان  مدرم  نیا  رـس  رب  ار  تیاه  ینابرهم  زیرکی  ناراب  زوسلد و  نابرهم و  يردپ  نوچ  مه 

هب مدرم ! يا  امش  ما ، هتفرگ  هدهع  هب  تسا ، هدش  هدیشک  تلالـض  ياه  هداج  نایم  رد  هک  قح  ياه  هار  رد  ار  امـش  ِینابهگن  نم  هک  »
التعا زارف  رب  ماگ  دیا و  هتفرگ  شیپ  رد  ار  تیاده  هار  دیا و  هدش  اهر  داسف  لهج و  ياه  یکیرات  زا  ص »  » دّمحم نامدود  ام  هلیـسو 

ياه لد  لوقع و  رب  مالسا ، دادماب  غورف  ات  دیا  هتشاذگرس  تشپ  ام  ياهداشرا  هلیـسو  هب  ار  ّتیلهاج  رات  هریت و  ياه  بش  دیا ، هداهن 
ياه هچوک  هک  يریما  يا  دراد ! تمظع  ردـق  هچ  ناسنا  کی  رگم  .دـنزیر  یم  ورف  هرطق  هرطق  میاه ، کـشا   (2)« تفرگ ندیبات  امش 

رد اه  بش  همین  هک  يریما  یتخیر ، یم  ناشناج  رد  ار  يرادـیب  يدرک و  یم  رّطعم  شودرب ، يا  هقوذآ  نابنا  اب  اه  بش  همین  ار  هفوک 
! یتفگ یم  دوردب  تبون  هس  رد  ار  ایند  یتسیرگ و  یم  دنوادخ  فوخ  زا  يا  هدیزگرام  ناسنا  نانوچ  ناتسلخن ، توکس 

! یتشاذگ یم  انیبان  درمریپ  ناهد  رب  همقل  دنتشاد ، ار  شندیسوب  يوزرآ  كالفا ، هک  ییاه  تسد  اه ، تسد  نآ  اب  هک  يریما  يا 

! یتفرگ یم  نز  هویب  رونت  رب  تروص  هک  يریما  يا 

؟ هدمآ تریح  هب  وت  لدع  زا  مه  تلادع  هک  یتسیک  وت  ع !»  » یلع ای 
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.هغالبلا جهن  يایرد  هب  مراپس ، یم  تاملک  جاوما  هب  ار  دوخ  میوج ، یم  ار  وت  هژاو  هب  هژاو 

.موش یم  قرغ  تهوکش  تعسو  رد  يّدم  ره  اب  مور و  یم  ورف  تا  یگرزب  تیاهن  رد  يربخ ، ره  اب 

.تسا ریزارس  تیاه  هناش  زا  يراوتسا ، اجرباپ و  مکحم و  يا ؛ هداتسیا 

رازه هرابود و  وت  .دخرچ  یم  راو  هناورپ  ترادم ، رب  شنیرفآ ، نانچمه  يا و  هداتـسیا  یتسه  راگرپ  طسو  رد  نانچ  مه  وت  یلع ! هآ ،
يراگزور نهذ  زا  رتارف  وت  .درادن  دوجو  ینایاپ  زگره  وت  يارب  .يوش  یم  دلوتم  يرارکت  چیه  یب  هراب ،

.دش یهاوخن  ریسفت  ینابز  چیه  اب  وت 
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( تواخس  ) ناج يالج 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / ناراب لثم  هدنشخب 

! دیما ناتسآ  رب  هدیکشخ  اه ، هاگن  کشخ و  اه  ماک  یلاخ ، اه  تسد 

، يدوجوم ره  شرطاخ ، هب  هک  ییاطع  دنتـشاد ؛ هلالج ) ّلـج   ) تسود ترـضح  ياـطع  هب  زاـین  یتسه ، ِماـمت  ًالـصا  نامـسآ ، نیمز ،
.تفای دوجو »  » راختفا

« اقب  » سونایقا هب  دنویپ  راختفا  هرذ ، ره  دیـشک و  یتسهرب  دوجو  مقر  يدـبا ،-  یلزا و  ِتسد  نیرتدنمتواخـس  یهلا -  تردـق  تسد 
! تفای

جوا زا  دیـشخب ؛ تلزنم  دوجو ، روخ  رد  ار  زیچ  ره  سک و  ره  درکن و  غیرد  ار  ییاـبیز » ، » يدوجوم چـیه  زا  یلو  دـیرفآ ؛ تساوخ ،
.نیمز يانفرژ  ات  نامسآ ،

! نامسآ يانشور  ات  نیمز ، يانکیرات  زا 

یمدآ و دـنا  قشع  یتسه  لیفُط  ، » قشع تسا » قشع  ، » تسوا تواخـس »  » قادـصم تمظع و  ناـشن  هک  یهلا  شـشخب  نیرت  هوکـشب 
«! يرپ

.تسا هتفهن  بآ  تقادص  كاخ و  عضاوت  ناراب ، همزمز  رد  هک  تسوا  تواخس  ِیّلجت  يرآ !

! دراد یم  او  نیسحت  هب  ار  اه  هاگن  عافترا  راشبآ  هک  تسوا  تواخس  ِیّلجت 

! تسا هتخاس  بلابل  تّذل ، یناوارف  زا  ار  اه  هکِرب  ِزادنا  مشچ  هدرکن و  غیرد  اهوق »  » زا ار  ییابیز  تصرف  هک  تسوا  تواخس  ِیّلجت 
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َربَا ات  اه ، یلولـس  کت  ِزیگنا  تفگـش  راـتخاس  زا  ییاـبیز ، لاـمک  رد  دوب ؛ دـهاوخ  هچ  نآ  تسه و  هچ  نآ  تسوا ، تواخـس  یّلجت 
.رّکفت ياروام  ياه  ناشکهک 

 ! یلاعت كرابت و  هللا  ناحبس  تسوکین ؛ شمان  یهارمه  اب  قشع ، هک  تسوا  يرآ !

يایرد نارک  یب  زا  تفرعم  ِناشون  هعرج  هک  تسا  ع »  » یلع نانمؤمریما  الوم  شـشنیرفآ ، ملاع  رد  شا  هدیزگرب  هدنب  نیرت  یخـس  و 
(1) ِمحَّرلا َنِم  ُفَطْعَأ  ُمَرَْکلا  .دنشون  یم  مادم  شملع ،

! دروآ یم  تبحم » ، » يدنواشیوخ زا  شیپ  ششخب ،»  » هک تواخس ، دروآ  هر  تسابیز ، هچ 

! ار نامسآ  نیمز و  ار ، شنیرفآ  ار ، دوجو  دشخب ؛ یم  یتّنم »  » چیه یب  و  ... 

.نتشاد تسود  يارب  ار  لد 

نیسحت يارب  ار  نابز 

اشامت يارب  ار  قوذ 

ندیسر يارب  ار  قوش  و 

! دشخب یم  یگدنز »  » شناگدنب هب  یتّنم  چیه  یب 

(2) ٌمُّمَذَت ٌءَایَحَف َو  ٍَهلَأشَم  نَع  َناَک  اَم  اَّمَأَف  ًءَاِدْتبِا ، َناَک  اَم  ُءاَخَّسلَا  : » نامه تسا  نیا  و 

.ندوشگ شوغآ  ندش و  يراج  نداتفا و  هار  تسا ؛ ندش  مدقشیپ  نیمه  هب  تواخس ، ییابیز  ًالصا 

زا ای  مرـش »  » يور زا  یگدنـشخب ، هک  ارچ  دش ؛ دهاوخ  ردِک  تخاب ، دهاوخ  گنر  دـشاب ، يزاین  هب  خـساپ  يارب  طقف  رگا  تواخس ،
هب يا  هیاس  اب  .دوب  تخرد  دیاب  سپ  .تسا  هدوب  تتامش » سرت  »

! دننک تا  يراوج  مه  زا  لالم  ساسحا  هک  نآ  یب  زبس ، ياه  لد  مامت  تعسو 

 . ...دیاب دودز ! هتفرگ  مغ  ياه  لد  زا  رابغ  دوب و  ناراب  دیاب 

(3)« ِهیَّطَْعلِاب َدَاب  ِفَلَْخلِاب  َنَْقیَأ  ْنَم  »

!؟ دراد رواب  ار  یهلا  شاداپ  هک  یتقو  دنک ، تواخس  زا  یهاتوک  دناوت  یم  یسک  هچ 

؟ تسا تواخس  رادتسود  دنوادخ ، هک  هاگ  نآ  دزیهرپب ، تواخس  زا  دناوت  یم  یسک  هچ 
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دننک یم  زاب  هلالج » ّلج   » تسود ترضح  ییاربک  ناتسآ  هب  هنادنمتواخـس »  » ار اه  تسد  هانگ ، زا  هبوت »  » يارب یتح  هک  نانآ  اشوخ 
! دنرب یم  زاین » یب  هشیمه   » نآ يوس  هب  زاین  ضرع  و 

! دنیادز یم  شیوخ  زا  هانگ  رابغ  ناراب ، نوچمه  دنزرو و  یمن  لخب » ، » نتسیرگ يارب  یتح  هک  نانآ  اشوخ 

شیاه هویم  هک  دنتـسه  یتخرد  دنراد ! یمن  غیرد  ناعون ، مه  يارب  هنارکـش ،-  هب  هدومرف -  اطع  دنوادخ  هچ  نآ  زا  هک  نانآ  اشوخ 
! نادنمتواخس اشوخ  تسین ؛ يا  هشیدنا  تواخس »  » زج ار  شراس  هیاس  دنزیر و  یم  نانامهیم  ياپ  شیپ  اضاقت ،» ِضرع   » یب

نایمیکح تاداسلا  زانهم  / اه ناتسغاب  نیرتزبس  ات 

هک يا  هخاش  .درب  یم  الاب  دوعوم  ياه  ناتـسغاب  نیرتزبس  ات  دـهد و  یم  تاجن  ارم  هک  مناد  یم  مریگب ، هخاـش  نآ  هب  ار  متـسد  رگا 
یتدابع هب  شیاین ؛ هب  مربب  الاب  ار  میاه  تسد  دـیاب  .منک  یم  مگ  اهربا  رد  ار  نآ  یهاگ  دروخ و  یم  ناکت  منامـشچ  هنیئآ  رد  یهاگ 

ياه هچیرد  تواخس ،»  » جوا رد  .هشیدنا و  موادت  رد 

.موش یم  رت  کیدزن  کیدزن و  ّبیط ، ياه  هخاش  هب  تقو ، نآ  میاشگب ، اعد  ناگدنرپ  يور  هب  ار  نامسآ 

.میلعت زا  وا  ناماما  هن  تیاده و  زا  ادخ  يایبنا  هن  نخس ، زا  تشاذگ  مک  ادخ  هن 

هشیمه ياه  هچتخرد  محور ، یحاون  ِياه  هلق  اه و  هنماد  رد  هک  لامـش  ياهربا  لثم  دنـشاب ؛ زاب  لد  تسد و  میاه  مشچ  مهاوخ  یم 
دوخ اب  دوش و  یم  دراو  هنزور  ره  زا  حبص ، هک  یماگنه  دیورب و  زبس 

.مزومایب دیشروخ  دنخبل  زا  ار  تواخس  دروآ ، یم  ییالط  ای  دیپس  ياه  هظحل 

، دنراد دمآ  تفر و  نم  یلاوح  رد  هک  یناگتشرف  منیچب ، هداج ، رب  ار  میاه  مدق  هنادنمتواخس ، ندیـسر ، نتفر و  نتـشذگ ، يارب  رگا 
.دنهد یم  جوا  ییاهر  ِزارف  ات  يرجآ ، ِبعکم  نیا  زا  ارم  دننک و  یم  مزاورپ  هچیلاق  ار  ناشیاه  لاب 

، مناتـسد زا  دیورب و  تلیـضف  ياه  هناوج  نم  رد  ات  مراپـسب ، حیبست  رّطعم  ياه  هناد  هب  ار  منابل  منک و  ادج  اه  یگتـسبلد  زا  لد  دـیاب 
.دنناوخب متسد  یهت  دنچ  ره  دوش ، زیررس  ششخب  ياه  هویم 

ینامـشچ عّرـضت  رد  تشذگ ، دـنلب  ياه  ماگ  رد  تاجانم ، ياه  هژاو  تیفافـش  رد  یگدـنز ، ياه  گر  رد  تسا  يراج  تواخـس » »
.ششخب نیریش  ياه  هویم  زا  رپ  یناتسد  رد  راودیما و 
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مادقا ینارماک  مرکا   / مَرک هارهاش 

...اهوزرآ ِیبآ  ِنامسآ  تواخس ، ِزبس  هرفس 

هب ار  ما  یگدوهیب  ار و  دیـشروخ  ار و  رهم  تواخـس  مرگن و  یم  ار  نیمز  زاوآ  ار ، راهب  ار و  میـسن  ِراثیا  منیب و  یم  ار  نایرع  ِتاـیح 
.مندوب ناسنا  ِتأیه  رد  منام  یم  رد  مروآ و  یم  رطاخ 

رد زاین و  شتآ  رد  یتسد  شمارآ  هفطاع و  بارـس  رد  روک ، توس و  هداس و  ییاه  هچوک  رتسب  رد  يربا ، هنهرب و  یتسدرود  رد  هک 
تواخس ار و  وت  شیاشخب و  رهم و  نایم  دیوج  یم  ارم  زاورپ ، شطع 

یهار .دزاس  نوگژاو  ار  شنوگن  ِتخب  هک  دیوپ  یم  ار  یهار  درذگ و  یم  تاظحل  ِيراج  زا  زاین  هرارش  اب  شا ، هتخوس  مین  هاگن  .ار 
ِتسد ارم و  ِدنم  تواخس  ِهاگن  دیوج  یم  مهبم و  یهار  اه ، بلق  يوسارف  هب 

.ار وت  رگشیاشخب 

.درازآ یم  ار  شگنت  ِناتسد  وا  یلد  خارف  هدرتسگ و  تسا  يا  هبرجت  وا  يارب  یتسد  گنت 

، ینابرهمان يوسارف  رد  يدرمان ، ِرازاب  رد  زاین ، ِلوفا  هب  ور  ِنامشچ  زورما ،

.وت ِناتسد  نم و  ِناتسد  زا  دیوج  یم  ددم  هدیکت ، ياه  هناش  ِجنر  دیوپ و  یم  ار  تواخس  ِيرتشگنا  نیگن 

.مییادزب ار  زاین  هتخوس  مین  ِنامشچ  مهبم  هودنا  میظع ، یهاگن  رد  دییایب 

.میدنب شقن  تواخس  ِنابل  رب  ار  ییاروها  ياه  هدنخلگ  دییایب 

.مینز هرگ  نامنامشچ  هب  ار  ینامسآ  ياه  هاگن  تواخس ، ِناتسد  اب  دییایب 

.مرک هارهاش  رد  تسا  یگدنز  يایحا  ِنامز  نامز ، هک 

.ددرگ یم  تواخس  ِرطع  زا  هدنکآ  قشع ، ِکچوک  هچغاب  هک  هاگ  نآ 

دنیادز و یم  ار  اهدنخبل  هک  میبایرد  ار  ینارگن  ياه  هاگن  شمارآ ، هفطاع و  بارس  رد  روک ، توس و  هداس و  ياه  هچوک  رد  دییایب 
.دنراد یم  او  درد  هب  ار  اه  بلق 

.ندوب مه  اب  يارب  زبس  يا  هناهب  یگدنز و  زا  رون  تسا  يزاغآ  ددنب ، یم  شقن  تواخس  نابل  رب  هک  يدنخبل  هک 
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لاصو دهش 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / دنتخانش ادهش  ار  ادهش 

دنتخانش ادهش  ار  ادهش 

، نیعلا هفرط  کی  هب  اه -  هلولگ  ناـهد  زا  ار -  قشع  رهـش  تفه  يدوب و  هتفرگ  قیاقـش  ساـسحا  هک  یبش  نیرخآ  گـنتلد  مگنتلد ؛
ياه لاب  هک  تندش  وتسرپ  هظحل  هظحل  گنتلد  .یتشاذگ  یم  رس  تشپ 

.يدید یم  باوخ  ار  زاورپ  يوب و  هدنابسچ  نابرهم  نیمز  هنیس  هب  هدش  رتسکاخ  ياه  لخن  ياپ  رد  ار  تا  هتخوس 

هک هاگ  نآ  ار ، تیاه  هتفگان  میدیمهفن  .تشد  ياهنت  ياه  لخن  قطانم و  بیرغ  ياه  ّلت  زج  دـندیمهفن ؛ زگره  میدـیمهفن و  زگره 
.يدیراب یم  اه  لخن  یمخز  ياه  هناش  رب  يدش و  یم  ناراب 

اه كریجریج  يادص  يدرک و  لگ  هناروابان  بش ، یهایس  هنیس  رد  ردق  هچ  منامز ! نیا  يادتقم  منارود و  نآ  ردارب  متـسه ، امـش  اب 
! يدناوخ یم  تلد  ینامهم  هب  ار 

نامـسآ نیمز و  نیب  توراب ، هحفن  ههبج و  رطع  زا  راشرـس  ياه  تسد  اب  .دیدش  یم  ایرد  دیاب  دـیدوب و  مزمز  هدـش  مگ  ياه  هخاش 
.یتشاذگ رس  تشپ  ار  دوخ  هنیرید  تبرغ  یتسب و  لپ 

.يدرک یم  هصالخ  یکالپ  هّکت  رد  ار  دوخ  دوبن  دوب و  مامت  یتفر و  یم  .دییور  یم  تداهش  تیاپ ، ریز  زا 

ياوجن هنابش و  ياه  ضغب  تیولگ ، رد  هک  تسا  یهاگ  .متسه  اجنامه  هک  منک  یم  ساسحا  .مکیدزن  امـش  هب  هک  منک  یم  ساسحا 
.دنک یم  ناروف  تدایرف ، ناشفشتآ  هک  تسا  یهاگ  دوش و  یم  يراج  ینامسآ 
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، تیاـهدایرف نینط  هک  تسا  یهاـگ  دـناشک و  یم  دوـخ  زا  يدوـخ  یب  ِيداو  هب  ار  اـه  هناورپ  تا ، هرجنح  هبذاـج  هک  تـسا  یهاـگ 
.دنکش یم  ناشیاه  مشچ  یگنت  رد  ار  لاحم  يایور  دنارپ و  یم  نیشن  هبارخ  ياهدغج  ياه  مشچ  زا  ار  باوخ 

یم یهایـس  ِنالوارق  رـس  رب  ار  دوخ  ترفن  مامت  اه ، کنات  يادـصمه  یتفرگ و  یم  رُگ  اه  یج  یپرآ  هناهد  اب  ماگ  مه  هک  هاـگ  نآ 
تـسد مالـسلا  هیلع  ِسابع  ادابم  ات  یتشاذگ  یم  تا  هتـسخ  ياه  هناش  رب  ار  بیرق » حتف  هللا و  نم  رـصن   » مچرپ هک  هاگ  نآ  يدیبوک ،

هتفرگ هدنخ  توراب و  نوخ و  يوب  هک  هاگ  نآ  دشاب و  هدنمرش  هدیرب ،

یمن يدروخ و  یم  مخز  هقطنم »  » یمخز نامـسآ  هنیـس  هب  هنیـس  دـیجنگ و  یمن  اه  كاخ  ساـیقم  رد  تا ، یناـشیپ  تعـسو  يدوب ،
.يداتفا

نادـیم رد  تهاگن ، تمرح  دوش و  هتـسب  اـه  نامـسآ  هار  وت ، داـی  یب  هک  داـبم  مینک ! تشومارف  يراذـگب  اداـبم  يدـبا ! هنادواـج  يا 
هبال رد  يزور -  ار -  ترخآ  تاظحل  هدنخ  رارـسا  هک  دشاب  .دوش  اهزور  نآ  هب  ام  لاصتا  هطقن  كالپ ، هک  دشاب  دـنام ! اج  هقطنم » »

.مینک ادیپ  نارود  نآ  هدروخ  كاخ  تارطاخ  يال 

خرس نوخ  گنر  هب  يرهُم  دوجو ، تعسو  هب  يا  هداّجـس  رب  جارعم ، زا  رپ  هقطنم »  » هدیـسر لاصو  هب  ناقـشاع  هک  متـسه  نئمطم  نم 
زا رت  مکحتـسم  ینامیا  ایرد ، تقادـص  هب  یلد  اب  اه ، نامـسآ  يادـنلب  هب  یبارحم  رد  رطخ ، توراـب و  رطع  زا  رپ  یناتـسد  اـب  ـالبرک ،
اب ار  دوخ  هنابـش  ياوجن  دـندناوخ و  یم  زامن  قشع ، ترـضح  تماما  هب  اه و  سونایقا  يانهپ  هب  یتاـیآ  اـب  اـه ، هرخـص  اـه و  کـنات 

میسقت هقطنم »  » يانشآ ياه  كدصاق 

.تشهب هحیار  ناشیاه ، سفن  داد و  یم  هنوپ  يوب  ناشیاه  تسد  نینچ ، نیا  هک  دندرک ، یم 

.ناشدوخ دنتخانش و  قشع  ياه  ههبج  ار ، ادهش 

؛ دنتخانش ادهش  ار  ادهش 

« دنسانش یم  نادیهش  ار  نادیهش  »

هتسیاش تداعس  یلع  / دوب تنتفر  تقو 

یم دیاب  وت  .دوب  هدرب  تراغ  هب  ار  نیمزرس  نیا  اجک  ات  نمشد  هایـس  ياه  تسد  دندید  هک  اهنآ  دنناد  یم  ار  نیا  یتفر و  یم  دیاب  وت 
.یتشاد یم  رب  نیمزرس  نیا  لام  كاخ  ياه  لگ  يور  زا  ار  نمشد  ياه  همکچ  یتفر و 
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! يریگ یم  شتآ  هک  نیا  زا  ساره  هچ  يدرک ؛ یم  بآ  دندوب  هدز  خـی  هچغاب  نیا  هرتسگ  رب  هک  ار  ییاهریجنز  یتفر و  یم  دـیاب  وت 
، قشع سوماق  رد  هک  ینداد  ناج  زا  ساره  هچ  ...ار ؟ تناـج  هک  نیا  زا  ساره  هچ  دـشک ؟ یم  سفن  شتآ  اـب  عمـش  هک  نیا  هن  رگم 

.تسا یگدنز  نیرترب 

ار تیاه  تسد  دیاب  وت  دنارتسگب  موب  زرم و  نیا  شوپزبس  ناویا  رب  هیاس  ادرف ، دادماب  دیـشروخ  ات  يداد  یم  ار  تیاه  تسد  دیاب  وت 
.درادرب كاخ  نیا  هشیمه  رتفد  رد  ار  شیاه  مدق  نیرت  يراهب  خیرات ، ات  يداد  یم 

گرب ریز  رد  ار  توارط  وت ، زا  دـعب  ياه  لگ  ات  دوب  مومـسم  ياه  ناطیـش  هدـیئاز  هک  ار  ییاوه  درک  یم  هیفـصت  دـیاب  وت  ياـه  هیر 
.دنراذگب اشامت  هب  ناشیاه 

یهد و ناشزاورپ  هک  يدوب  هداد  لوق  تیاه  لاب  هب  وت  دـنا  هدـش  هدـیرفآ  نامـسآ  نیا  جوا  يارب  طقف  تیاه  لاـب  هک  یتسناد  یم  وت 
.ینک ریخست  ار  نامسآ  نیا  رود  يایاوز 

.ینک لمحت  يدوب ، هدرب  ثرا  هب  خیرات  نیا  زورید  زا  هک  ار  تناما  نیگنس  راب  يدوب  هداد  لوق  تیاه  هناش  هب 

هشفنب باوخ  یتقو  دنیاساین  هک  يدوب  هتفرگ  لوق  تیاه  مشچ  زا  دننیشنن و  ياپ  زا  ار  اه  خالگنـس  هک  يدوب  هتفرگ  لوق  تناوناز  زا 
.تسا ناشیرپ  موب  زرم و  نیا  ياه 

...ار تناج  هک  نیا  زا  ساره  هچ 

: هک ارچ  رگید ؛ يدادماب  ياه  هخاش  زا  يدز  یم  هناوج  وت 

شوماخ ددرگن  گرم  زا  سپ  قشع  شتآ  »

« دنرب هناخ  نآ  هب  هناخ  نیا  هک  تسا  یغارچ  نیا 

.میا هتسشن  هراظن  هب  ار  تتوارط  هک  ییوت  نیمزرس ، نیا  ياه  گرب  مامت  زبس  تشپ  زورما ، یتفر و  خرس  وت  يرآ !

زبس هشیمه  تهار 

مادقا ینارماک  مرکا   / خرس تارطاخ  يوس  نآ 

.ادخ كاخ و  دیشروخ و  نوخ و  ِنادرم  دندورس ؛ ار  قشع  هیثرم 

.نافراع هلیبق  زا  دندوب و  ناقشاع  رابت  زا  هک  نانآ 
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.دنتفرگ جوا  دندرک و  کبس  ار  نت 

.دنتفخ زبس ، دیپس و  خرس ، يرتسب  رد  دندومیپ و  ار  نامسآ  تفه  یمخز ، ییاه  لاب  اب 

.دندرک هتوتیب  كالفا ، ياجکان  رد  یکاخ و  تبرغ  ياه  هلوغیب  زا  دندیچوک 

اهنت دندرک و  لح  ناشناتـسد  یخرـس  رد  ار  خرـس  قفـش  دـنتخیمآ و  نامـسآ ، ِیبآ  تسد  کی  اب  ار  ناشنوخ  ِیخرـس  هشیمه ، يارب 
ِنامـشچ ِحیرـض  ِشوگراهچ  هب  ار  شهاگن  ِلیخد  هاگ ، هک  يدنزرف  هدیدغاد و  يا  هنیـس  نوخ و  هرطق  دـنچ  اه و  نآ  زا  دـنام  یمان 

نامسآ رد  دنک  یم  زاورپ  باوخ و  رد  دنک  یم  رپ  ار -  ردپ  هب  زاین  ار -  شزاین  ِلوکشک  یهاگ  ددنب و  یم  ردپ  هدش  باق 

، هاگ شا و  ینامسآ  ناتسد  زا  شا  یبآ  تسا و  ردپ  خرس  ِناتسد  زا  شا  یخرس  هک  ینامسآ  اهایؤر ؛

کیدزن وا  هب  ردق  هچ  ...لگ  هخاش  دنچ  رازم و  نیب  دنیشن  یم  كاخ و  نایم  دنک ، یم  ادیپ  ییاج 

! تسا

ردپ هب  زاین  زا  تسا  رپ  شدوجو  مجح  هک  یلاح  رد  دلاب ، یم  دنک و  یم  دشر  وا  و 

اهنت ردپ ، تداهش  درگلاس  وا  يارب  .وا  روضح  زا  تسا  یلاح  و  ردپ ، ياه  تماهـش  زا  تسا  رپ  هک  ینیمزرـس  رد  دنک  یم  یگدنز  و 
هک مییارس  یم  ار  وا  بهتلم ، ياهزور  چیپاچیپ  رد  زور  ره  ام  .ندرک و  هیرگ  ياه  ياهو  نتـشاذگ  وناز  رب  رـس  يارب  تسا  يا  هناهب 
رد كاخ ، ِتارذ  دوب و  ناشخرس  ِناتـسد  ریخـست  رد  نامـسآ ، يادنلب  مینادب  هک  نآ  یب  ار ،» هدنرپ  هب  ور  هلبق  میا  هدرک  مگ   » مینادب

ناشراوتسا ياه  ماگ  ریز 

.دیپت یم 

.وا يارب  وت و  يارب  نم ، يارب  دندیگنج  یم  مینادب  هک  نآ  یب 

هب ناشن ، مان و  یب  دـندرپس و  خـیرات  هب  ار  مان  كاخ و  هب  ار  نت  دندورـس ، ار  قشع  هیثرم  داشلد ، نیـشنلد و  یگرم  اب  دـنتفر ، نانآ  و 
.دنتسویپ خرس  تارطاخ  يوس  نآ 

.دنتخود نامسآ  هب  هناسمتلم  يا  هظحل  يارب  ار  یکاخ  ياه  هاگن  دنتفر و  نانآ 

.دندرک رپ  تداهش  نوخ و  ِمش  زا  ار  تاظحل  ِماشم  دنتسویپ و  قشع  نامیا و  ِهاگداعیم  هب  ناهگان  یچوک  رد  دنتفر  نانآ 

افص دندوب و  حلص  ِنادرم  هک  نانآ  .دوب  هدز  لز  خرـس  ییادرف  هب  لزلزت ، يا  هظحل  یب  ناشلالز ، هاگن  ادتبا ، نامه  زا  هک  دنتفر  نانآ 
.تقادص و 

.دیدرت يا  هظحل  یب  دنتفر 
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.دنتسویپ خرس  تارطاخ  يوس  نآ  هب  دندرپس و  خیرات  هب  ار  مان  كاخ و  هب  ار  نت 

.دیدرت يا  هظحل  یب  دنتفر  نانآ 

یسوط اروح  / ییاروشاع دهع 

! ینک یم  هاگن  ابیز  يدنخ و  یم  هوکشاب  ردق  هچ 

ناتـسوب نیا  هب  ارم  هبنـش  جـنپ  بورغ  ره  تروضح  یتشهب  رطع  .تسا  نم  لد  باـق  ریوصت  نیرت  باذـج  زونه  تا  هناربلد  ياـمیس 
.دناشک یم  رطعم 

تگنـشق سکع  باق  رد  ار  وت  مریگ و  یم  الاب  ار  مرـس  دورن » تدای  ندـش  ینامـسآ  اه و  هتـشرف  ات  ریگب  ـالاب  ار  ترـس  : » یتفگ یم 
.منیب یم  رازم  يالاب 

نایلاس نیا  رد  نم  .تتیاضر  مّسبت  زا  موش  یم  هدنمرش  ینک ! یم  مهاگن  ابیز  ردق  هچ  .ینز  یم  هناوج  يوش و  یم  رت  ناوج  زور  ره 
!؟ يا هدوشگ  اضر  دنخبل و  شوغآ  میورب  هشیمه  هک  ما  هدرک  هچ  ندوب ، وت  یب 

! وت اب  دوب  ینینوخ  دهع  هچ  ما  هدرپس  یـشومارف  هب  ار  ما  یگـشیمه  دـهع  اهراب  نام ، يدود  رهـش  دـنلب  ياهراوید  تشپ  هک  مناد  یم 
.منک یمن  شومارف  زگره  ار  تشخب  امرگ  ناتسد 

«! ورن  » هک مدرک  سامتلا  متخیر ، کشا  يدرشف ، ار  مناتسد  عادو ، هظحل  نیرخآ  رد  هک  تسا  يرگنس  هپت ، نیمه  راگنا 

«. مورب دیاب   » یتفگ یتخس  هب  .تا  هدروخ  كرت  ياه  بل  اب  تسا ، سکع  باق  رد  هک  ییابیز  مسبت  نیمه  لثم  يدیدنخ ؛ وت  و 

مداد و تناکت  تندب ، ياج  ياج  رد  شکرت  ریت و  همه  نآ  زا  هظحالم  یب  هچ  و  ربب » تدوخ  اب  مه  ارم  سپ   » هک متسیرگ  اب ز  نم  و 
.متسیرگ متسیرگ و 

« .ییایب تدوخ  یهاوخب ، تدوخ  دیاب  : » یتفگ نینوخ  یمّسبت  اب  هرابود 

نتخوس همه  نیا  دوبن  مک  نیسح !؟ مهاوخب  هنوگچ  : » مدز دایرف  مدیمهف  یم  بوخ  ار  تهاگن  ياه  هلعـش  نیرخآ  بورغ  هک  نم  و 
»!؟ نتخاس و 
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ار نامدـهع  .میدـنب  یم  دـهع  مه  اـب  دـنام  مهاوخ  ترظتتنم  نم  .ییاـیب  اـت  نک  یعـس  هاوخب و  : » یتـفگ تیاـه  قمر  نیرخآ  اـب  وت  و 
!« ار اروشاع  دهع  .نکن  شومارف 

ما يرای  رگا  ینیمز !؟ تاقلعت  نیا  اب  منک  هچ  .دـنک  یمن  ما  یهارمه  میاپ  یلو  دریگ ، یم  هناـهب  تیارب  ملد  نک  رواـب  ناـج ! نیـسح 
وتسرپ زار  هرابود  مهاوخ  یم  .مهدب  تسد  زا  مه  ار  ندش  ینامسآ  هناهب  نیمه  مسرت  یم  .نیـسح  مسرت  یم  .دیـسوپ  مهاوخ  ینک ،

هب دعب  نم ؛ ار  مود  تیب  يدـناوخ و  یم  وت  ار  شلوا  تیب  هک  ار  ییابیز  یتیب  ود  نامه  .ار  ما  هنالابکبـس  زاورپ  زار  .مناوخب  ار  ندـش 
ياضر افِـش ، .دـشخب  تیافـش  ادـخ  ات  تسا  ینامـسآ  تمه  یلد و  هتـسکش  هتـسکش ، رپ  هراـچ   » هک یتفگ  یم  يدـیدنخ و  یم  نم 

« .تسادخ

دشاب هدیدن  سفق  هک  یغرم  لاح  تسا  شوخ  هچ  »

دشاب هدیرپ  سفقز  یغرم  هک  نآ  رتوکن  هچ 

دندوشگ سفق  رد  دنتسکش و  ام  لاب  ورپ 

.دشاب هتسکش  شرپ  هک  یغرم  هتسب  هچ  اهر  هچ 

یمطاف نیسح  ریما  دیس  / ینک زاورپ  یهاوخ  یم 

نزب فرح 

تیاه هنوگ  دنا  سیخ  ارچ 

؟ یتخیر کشا  ارچ 

وگب تسار 

هتسکش ارچ  تلد 

؟ هتفرگ هچ  زا  تلد 

هنارت گرم  زا 

هراتس نیگمغ  توکس  زا 

قیاقش ساسحا  یناریو  زا  ای 
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ینز یمن  فرح  يا و  هدرک  زک  يا  هشیش  قاتا  نآ  هشوگ  ارچ 

ینک یمن  زاب  هدیسام  ناشیور  هدنخ  هک  ار  تیاه  بل  ارچ 

ییوگ یمن  میارب  هتفرگرابغ  تارطاخ  زا  تا  یباتهم  نشور و  هجهل  اب  و 

يا هتسخ  مناد  یم 

درد توکس و  رسارس  یگدنز  نیا  زا 

نایاپ یب  ررکم و  ياه  هفرس  نیا  زا 

هناگیب ياه  هاگن  نیا  زا  و 

؛ ما هتسخ  مه  نم  اّما 

رخآ ياه  هظحل  نیا  رد  هک  نیا  زا 

توکس يادص  اهنت 

مونش یم  ار  تا  هیرگ  قه  قه  و 

يونش یمن  ار  میادص  يدرک و  غیرد  نم  زا  ار  تهاگن  هک  نیا  زا 

.منک یمن  رواب 

يونش یم  هک  مناد  یم 

یمهف یم  هک  مناد  یم 

، هدنامن تیارب  يزاورپ  رپ  هک  نآ  اب  مناد  یم 

.ینک زاورپ  يریگب و  جوا  یهاوخ  یم 

ییوگ یمن  يزیچ  يدرک و  توکس  مه  زاب  ارچ  مناد  یمن  اما 

! نک میادص  نکم و  غیرد  نم  زا  ار  تهاگن 

تسا نم  هتسخ  لد  ياشگ  هار  وت  يادص  اهنت  هک  یناد  یم  بوخ 
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دنا هدز  لز  نم  هب  تیاه  مشچ  تسا ، نایاپ  هب  ور  میاه  فرح  هک  الاح 

.تسا شپت  رد  تسفن 

ینزب فرح  یهاوخ  یم  راگنا 

! شاب مارآ  شاب ، مارآ 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / هسامح تشد 

شیاه ماگ  یمرگ  زا  هداج  شوغآ  هدرک  لگ 

شیادخان ور ، شیپ  رد  نهیم ، مام  رس  تشپ  رد 

یشحو میخژد  شوگ  رد  هلولگ ، ياه  هچوک  رد 

شیادص ِناشفشتآ  ار ، رطخ  فوخ و  هدناچیپ 

هدنخ مخز و  دنک  یم  لُگ  شکرت ، ریت و  دنز  یم  فد 

شیارب اهنت  اهنت و  اه ، نامسآ  دنشک  یم  لِک 

رگنلت هیبش  يزیچ  ندیرپ ، هیبش  یسح 

شیاپ ریز  زا  .دییور  تداهش  ُاقیقد  ینعی 

درم یمخز  هناش  زا  هسامح ، تشد  هتسب  لپ 

شیادخ ات  شدصقم ، ات  اه ، نامسآ  هنیس  ات 

هتسیاش تداعس  یلع  / كاخ رب  اپ  ّدر  کی  ... 

ار تیاه  هنوگ  رگنس  يور  يدوب  هدنابسچ 

ار تیاجکان  ًانیقی  يدید  یم  باوخ  وت 

دش دهاوخ  هچ  يدید  یم  بوخ  وت  هن ، باوخ  وت 

ار تیادخ  دوخ  رانک  يدید  یم  بوخ  وت 

تخیر یم  اه  کشا  دز ، یم  کلپ  ترانک  ناراب 

ار تیاه  کلپ  سورع  دناصقر  یم  توراب 

لاب نیا  اب  هآ ، ...الاب  باتهم  هناش  ات 

ار تیادخ  يدرک  یم  سمل  مراد  متح  وت 
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دمآ یم  دوع  يوب  تخوس  یم  یسک  وسنآ 

ار تیازع  نشج  بش  دیشاپ  یم  لُقن  یه 

داب رد  ادص  یب  درس و  دروخ  یم  قرو  یه  بش 

داب رد  اهر  دش ، یم  اهر  دش ، یم  اهر  تیوب 

بیس کی  زمرق  يوب  بیس ، يوب  راگنا 

 - داب رد  ای  دچیپ ، یم  لیبنز  رد  لیبنز 

دراک یم  هزات  یتشهب  دیاش  ادخ  دراد 

 - داب رد  ادخ  دراد  ادخ ، دراد  ادخ ، دراد 

ددرگ یم  تسین  رگید  هک  ینیتوپ  لابند 

داب رد  ار  وت  نیتوپ  هن  ...اپ ، دیاش  هدرک  مگ 

دنیچ یم  بیس  یه  هتشادرب  ار  لیبنز 

داب رد  اه  هتوب  نیا  كزان  باوخ  يال  زا 

كاخ رد  اپّدر  کی  زمرق  يوب  تسا  يراج 

داب رد  اپ  در  کی  یبآ  يوب  تسا  يراج 

تسا يرارکت  لصف  ره  رد  هچوک  حرط  وت  زا  دعب 

داب ردام ، هچوک ، نادلگ ، هنهک ، سکع  باق  کی 
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نوتیز مخز 

ییاضر هدیمح  / دخرچ یم  داب  رد  تا  هیفچ 

؟ دزاون یم  ار  تزاورپ  ياه  لاب  ، دیشروخ زیچان  عاعش  ، زاب همین  هچیرد  مادک  زا 

نوخ و يوب  تیاوه  دـناود ، یم  هشیر  كاـخ  رد  تا  هنـشت  ياـه  تسد  ، دـنک یم  لـح  دوـخ  رد  ار  دیـشروخ  ، تقاتـشم ياـه  مشچ 
.يردبرد هودنا  اه  لاس  يوب  دهد ؛ یم  توراب 

دنک یم  زیررس  تناهد  زا  تاملک  ، يراشف یم  تشم  رد  ار  نامسآ 

.یناکت یم  نامسآ  رد  تیاه  تشگنارس  زا  ار  تمشخ  يوش و  یم  دنلب 

.یشک یم  تا  یمخز  ياه  هناش  رب  ار  راشرس  یهودنا  دنک و  یم  درد  تیاه  لاب 

.دوش یم  رشتنم  اضف  رد  تمشخ  ینز و  یم  دایرف 

.یشک یم  شود  هب  ار  تنطو  رد  يردب  رد  اه  لاس  یخلت 

.دبوک یم  هنایزات  كاخ ، هدرُگ  رب  هنامحر  یب  دیشروخ ،

.اهارفا تماق  هب  رّرکم  ياه  مخز  مغر  هب  یتسیا ؛ یم 

.دهد یم  نوتیز  یمخز  ياه  هویم  تروشک  ياهزرم  رب  تیاه  ماگ  ّدر 

.دچیپ یم  مه  رد  اوه  ینز ، یم  دایرف  تسا ؛ مکارتم  ياهدرد  زا  یهوبنا  ِیگداشگ  تا  هنیس 

.دهد یم  لگ  تیاه  تشگنارس 

.كاخ ِیگتسویپ  رد  یناود  یم  هشیر 
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.دنا هدش  هدرتسگ  قیقر  ییاوه  رد  تزاورپ  ياه  لاب  ینک  یم  سح  دخرچ ؛ یم  داب  رد  تا  هیفچ  .دچیپ  یم  تماشم  رد  نوخ  يوب 

.تنیمز ِیگتسویپ  رب  یبات  یم  يوش ، یم  دیشروخ  تدوخ  مک  مک  دخرچ ؛ یم  دیشروخ  لوح  تیاه  مشچ 

.دزو یم  توراب  يوب  تمان  هرطاخ  زا 

.دهد یم  هتخوس  ياهرازمدنگ  يوب  تا ، نشور  ياه  کلپ 

مومسم ییاوه  رد  یشک  یم  یفن 

.تروشک كاخ  رد  هتخادنا  هجنپ  سیلبا 

، دنک یم  لگ  تیاه  مخز  .تسا  هتسب  لیخد  نامسآ  تفه  هب  ار  شعّرـضت  ياه  تسد  تسا و  هتـسشن  وناز  ود  يور  سدقملا ، تیب 
.تسا نوتیز  مخز  تساه  لاس  تیاه  مخز  دهد ، یم  هفوکش  تیاه  مخز  دنک ، یم  زابرس  تیاه  مخز 

.تزاورپ ياه  لاب  دوش و  یم  زاب  نامسآ  ياه  هچیرد  دنبوک ، یم  نامسآ  ِرادج  رب  لاب ، هتخوس  ياه  هناورپ 

.تسا هدش  هتشون  خیرات  ياه  هبیتک  رب  وت  ِنوخ  اب  تسا  يزارد  ياه  لاس  ناتساد ، نیا 

.میظع یباذع  رد  دوش  یم  هلاچم  تکاخ  و  درد ، زج  دندادن ، يرمث  تروشک  ياه  تخرد  تسا  يدایز  ياه  لاس 

؟ دنز یم  هناوج  تکاچ  كاچ  نهاریپ  رد  راهب  مادک 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / يدازآ هاگ  نآ  و 

« دنور یمن  يرود  ياج  هک  اهربا  میشابن ، قشاع  تسین  رارق  میوش ، یم  رگا  گنر  هب  گنر  »

...زور نآ  دنک و  ناراب  هدنخ  ار  نیمز  دوجو  مامت  دیشروخ ، ات  دنزب  اهربا  یگتفرگ  رب  يرگنلت  داب  هک  تسا  یفاک 

اه گنسلگ  نشج  هراودای  ، نیطسلف

اه همکچ  اه و  هیفج  هراونشج 
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گرزب یمدرم  هدش  هنهک  ياهدرد  اه و  ضغب  هراولزغ 

اه هدنخلگ  اه و  مخز  هراوساسحا 

راگدنام رکب و  ياه  هدیا  مایق  ، ناشفشتآ هرونت  ، نیطسلف

هتفگان ياهدرد  هدش و  شومارف  ياه  جنر  نیمزرس  ، نیطسلف

کیدزن ییادرف  يارب  ، تسا هتفرگ  رُگ  هک  رتسکاخ  ریز  یشتآ 

.ماهوا اه و  هیاس  بش  يارب 

يور تشخ  هک  یمرگ  ياه  تسد  تمه  نامز  ؛ دشاب هدیسر  ارف  ، رجاهم ياهوتـسرپ  تشگزاب  نامز  هک  منک  یم  ساسحا  اهزور  نیا 
ندروآردرپ نامز  ، دنربب رتالاب  ار  بالقنا  راوید  دنراذگب و  تشخ 

.نوتیز ياه  گرب  يزبس  دشاب و  سدق  نامسآ  یبآ  ات  ناشزاورپ  تعسو  هک  ییاه  هچبرتوبک 

.ربج ياهرادراخ  میس  راصح  زا  هن  تسا و  يربخ  نوخ  توراب و  یقالت  زا  هن  ، عقوم نآ 

دنهاوخ مگ  زاورپ  یهانتیال  رد  دیجنگ و  دـهاوخن  نارتوبک  ياه  لاب  تعـسو  رد  هک  تسا  هدـش  کچوک  ردـق  نآ  نیمز  عقوم ، نآ 
ياه تسد  دادما  اهزاجعا و  نیمزرس  رخآ ، دشابن ؟ نینچ  ارچ  دش ؛

.تسا میهاربا -  درم -  گرزب 

.تسا تخس  ناشیارب  دشاب ، تیمولظم  یمخز  هرکیپ  رب  یهانگ ، یب  نیگنس  ناوات  دیاب  هک  زورما  و 

.دراد دوجو  ینموم  ره  لد  رد  نآ  يایفارغج  هشقن  هک  يروشک  زا  منز ؛ یم  فرح  نیطسلف  زا  نم 

.تسا هناگیب  توکس  اب  دوش و  یمن  شوماخ  يژتارتسا  لکتورپ و  هینایب و  چیه  اب  هک  ینیمزرس 

.اهدایرف ناشورخ  يایرد  تمس  هب  يراج  یبش  هاگن و  کی  تعسو  هب  یبش  میوگ ؛ یم  ار  بش  لد  رد  روانش  يرهش 

.تسا هدش  کیدزن  زور  نآ  ًاقیقد  و 

گرب رب  دنریگ و  یم  رود  داب ، صقر  اب  هشیمه ، زا  رت  قشاع  اه  كرپاش  هدنایور و  خرـس  ياه  هناوج  لاسما ، جـنرانراهب  رد  نوتیز ،
.دنیشن یم  نوتیز 

لحاس هک  لاسما  نطو ، .تسا  هدرک  یمخز  دوخ  جاوما  اب  ار  لحاس  هنیـس  تسا و  هدـمآ  رتالاب  ناشورخ  ياه  هناـخدور  هک  لاـسما 
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، ناردام يادـص  ندینـش  يارب  هلیبق و  نانز  يداش  ياه  هلهله  ندینـش  يارب  تسا ، هدـش  گنراگنر  ياـه  یهاـم  شوگ  زا  رپ  اـیرد ،
.تسا هدرک  زیت  شوگ 
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يدابآ دوواد  هموصعم  / هتفرگ هم  ياه  هچوک  رد  راهب 

.يوش یم  زاغآ  نوتیز ، ياه  هنارت  اب 

.تسا هتفر  باوخ  هب  وت  مرگ  شوغآ  رد  باتفآ ، هدرک و  لگ  تشهبیدرا ، ناربمغیپ  ياه  ماگ  ّدر  تنابرهم ، ياه  هناش  رب 

یم كاپ  ار  تغاد  ياه  کـشا  مزود و  یم  تمـشچ  رد  مشچ  مریگ ، یم  تسد  رد  ار  تیاـه  تسد  وناز ، هب  وناز  منیـشن ؛ یم  وت  اـب 
.منک

.دننک یم  رارکت  هعجاف ، ياه  هچوک  رد  ار  تا  هزور  ره  يرارق  یب  ثیدح  دنا ، هدش  تا  یگدنز  دازمه  هک  اه  گنس  نیا 

هب رگید ، يدـلوت  ياـیؤر  اـب  يراد  تشم  رد  یگنـس  زونه  هک  ناـنچمه  بش ، ره  يوش و  یم  هداز  اـه  گنـس  نیا  اـب  هظحل  ره  وـت ،
.يور یم  باوخ 

هرطق وت ، ددنب و  یم  ار  ناتخرد  سفنت  هار  توراب ، .دچیپ  یم  دوخ  هب  درـس ، یلـصف  ندمآ  باهتلا  رد  نیمز  .دیآ  یم  کنات  يادص 
.یکچ یم  تنیمزرس  رکیپ  رب  هرطق 

، شمارآ رود  يایؤر  رد  شموصعم  ناکدوک  تسا و  هدرکن  ابیز  یشتآ ، چیه  ار  نیطسلف  یفرب  ياه  هنابـش  هک  تسا  لاس  ياه  لاس 
نوخ هب  ياه  مخز  تیرشب ، هک  تسا  لاس  ياه  لاس  .دنوش  یم  ریپ 

نیطسلف هراپ  هراپ  میوقت  لصف  اهنت  دنلب ، ناتسمز  نیا  دنک و  یم  توکس  ار  نیطسلف  هتسشن 

.تسا

رب ار  ممـشخ  ماـمت  دوـش و  یم  هتخیگنارب  مرفنت  هنیـس  رب  هدروـخورف  مهرد  ثلثم  ود  اـب  منیب  یم  ار  ییاـه  مچرپ  منادرگ ؛ یم  ربرس 
.منک یم  ُفت  کیرات ، هراتس  نیا  تروص 

ياه نیتوپ  تسینویهـص ، نازابرـس  دـننک و  یم  دـنک  ار  نیمز  سفنت  يادـص  روآ ، کشا  ياه  بمب  .دـنثداوح  نتـسبآ  اه ، ناـبایخ 
، همه نیا  اب  دنبوک ، یم  نوتیز  نیمزرس  دولآ  نوخ  هدرُگ  رب  ار  ناشسویأم 

رد ار  نتـسیز  قح  تساه  لاس  هک  ینامدرم  شورخرپ  ياه  بلق  رد  اه ، هاگودرا  رد  اه  نابایخ  اـه و  هچوک  رد  دراد  همادا  یگدـنز 
؛ دنیوج یم  اه  ناسنا  نیرت  تسپ  همکچ  ریز  نیشتآ ، ياه  هلولگ  يال  هبال 

نیمزرس يا  وت  اما  تسا  ناش  یگدنز  درد  رسارس  سوماق  ياه  هژاو  اهنت  گوس ، یگراوآ و  هک  ینامدرم 
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تبیرغ ياـه  هظحل  رفـسمه  نتخوس ، هچ  رگا  ینک ، یم  هبرجت  ار  نازخ  تیاـه ، هفوکـش  گوـس  رد  اـهزور ، نیا  هچ  رگا  ناـمیلس !
يزور اّما  دنا ، هدرک  هرود  ار  تیاه  هرطاخ  تسینویهص ، ياه  گس  تسا و  هدنام 

ودرا تزبـس  ياـه  تشد  رد  شمارآ ، تخاوـن و  دـهاوخ  يدازآ  گـنهآ  تا ، هتفرگ  هم  ياـه  هچوـک  رد  راـهب ، هک  دیـسر  دـهاوخ 
.دز دهاوخ 

ییابطابطروپ یلعدیس  !/ ظفاحادخ

وت .ظفاحادـخ  دوب : نیا  دـمآ  منابز  رب  هک  یمالک  اهنت  ینک ، مکحم  ار  تیاه  نیتوپ  دـنب  اـت  يدـش  مخ  رد  هناتـسآ  رد  هک  یماـگنه 
.ظفاحادخ متفگ : طقف  مدرک ، یم  ناهنپ  ار  میاه  کشا  هک  یلاح  رد  مدرک و  ظح  وت  تماق  تداشر  زا  نم  يداتسیا و  هرابود 

ار تیاه  کـشا  مه  وت  هک  مدـید  .دوب  هدیـشک  یـشاقن  وت  يارب  وا  .يدیـشک  شوغآ  رد  ار  وا  وت  دـیود و  ولج  هب  نامدـنزرف  نسح ،
: متفگ طقف  نم  اما  منزب ، يرگید  فرح  ات  يدرک  هاگن  نم  هب  دعب  .يدرک  ناهنپ 

.ظفاحادخ

.منک یظفاحادخ  وت  اب  مناوت  یم  اهنت  منیب ، یم  ار  وت  ياه  تیصو  نیرخآ  راون  هک  مه  الاح 

یماـظن نوتـس  بلق  هب  ار  تدوخ  دـنتفگ  یم  هک  مدینـش  .مدینـش  ار  وت  يداهـشتسا  تاـیلمع  ربخ  دـعب ، تعاـس  دـنچ  نم  یتفر و  وت 
رخآ راب  يارب  ارچ  متفگ  مدوخ  اب  دیکرت و  نم  ضغب  عقوم ، نامه  .يا  هدـناسر  تکاله  هب  ار  رفن  نیدـنچ  يا و  هدز  اه  تسینویهص 

؟ متفگن يزیچ  ظفاحادخ  زج  ارچ  مدیشکن ؟ شوغآ  رد  ار  وت 

هک دیاش  یشابن ، نم  دای  هب  هک  مدیشکن  شوغآ  رد  ار  وت  نیا  يارب  طقف  نم  اما  متسه ، لدگنـس  ردق  هچ  نم  هک  دننک  یم  رکف  همه 
تاقالم ماگنه  تتّین  هک  دیاش  دزغلب و  فده  يوس  هب  ندیود  ماگنه  تیاپ  دیاش  دزرلب ! یمک  راجفنا ، همکد  ندرشف  ماگنه  تتـسد 

! دشاب هدش  راد  هشدخ  راگدرورپ ، اب 

تیلوؤـسم نآ ، زا  شیپ  هک  روـط  ناـمه  مراد ؛ هدـهع  رب  ار  بلط  تداهـش  کـی  ندرک  گرزب  تیلوؤـسم  نم  يا و  هـتفر  وـت  ـالاح 
.دوب نم  شود  رب  دهاجم ، کی  يرسمه 

زیچ ظفاحادـخ ،»  » زج زین  نسح  هقردـب  ماگنه  هک  مناد  یم  مشاب و  قفوم  زین  راـک  نیا  رد  اـت  ینک  یم  اـعد  نم  يارب  وت  هک  منئمطم 
.تفگ مهاوخن  يرگید 

ص:41

هرامش 61 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 276زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


نامز هچیرد  زا 

هراشا

هعمج

دادرخ 1383  1

یناثلا 1425 عیبر   1

may. 21  . 2004

اردصالم تشادگرزب  زور 

یتیاده نیسح  / سنرقم ياه  قاط  غارچ 

.يا هدرک  نت  رب  ار  هفسلف  ِكاچ  كاچ  نهاریپ 

.تسا هتفشآرب  ار  ناهج  ناهذا  هک  ددرگ  یم  یتقیقح  ِلابند  تلد 

، يرگنب تدوخ  هب  یتسیاب و  دیاب  اه  ناشکهک  زارف  يرت ، گرزب  دوخ  تماق  زا  وت 

؛ دننک تا  هتسخ  رگم  دنا ، هدرک  تنابایب  ِیهار  .تسا  هدیواک  ار  اه  هنزور  ِمامت  وت ، ِیلاعتم  ِلایخ 

.تساه يرانق  هتسد  زا  تیولگ 

.دزو یم  وت  میسن  بونج ، لامش و  رد  ناهج ! ياه  ماب  ناوخزاوآ 

.تسوت ِنوخ  زا  هدنکآ  نم  نیمزرس  ياه  گر 
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دنراد اه  هداج  رب  مشچزونه  ، ناهفصا سنرقم  ياه  قاط 

منک یم  ساسحا  تناماد  رب  ، راورابغ ار  تبرغ  خلت  معط  ، هار رب  يا  هداتسیا  دنلب 

.دوب دهاوخ  ایند  نادنمدرخ  فاصم  هک  يزاس  یم  یناهج  ، تا هتخای  ره  زا  وت  دنزیر و  یم  ورف   ، غاد ياه  نابایب  رب  تیاه  هتخای 

.ناهفصا زا  تیولگ  تسا و  هدنکآ  زاریش  زا  تراتسد 

تسوت ياه  هناش  رب  هلیبق  گرزب  جنر 

يا هدیشکرپ  كاخ  لزانم  زا 

تساه ناشکهک  مشچ  رب  تیاه  مدق 

دزات یم  تمکح  ياهداکچ  رب  ، راو باقع  ، تلایخ

یمد یم  ، قوذ ياه  کبل  ین  رد  ، دنلبرس گرتس و 

دنا هنارت  رد  تنابل  ياه  کقاجنس 

؟ تساجک تا  ینامسآ  ياه  هبذج  ؛ مشک یم  رس  ار  تشطع  ، نابایب نابایب 

.یناکت یم  لاش  اه  هرتسگ  رب  ، نانکوپاکت ، قلخ هب  قح  زا  قح و  هب  قلخ  زا 

.دهد یم  ار  وت  يوب  ، ناهج ياوه 

.يوش یم  ناوخ  هنارت  اه ، هخاش  رب  ار  ایند  ياهراهب 

.دنشاب هتخادنین  نآ  رد  هجنپ  وت  مان  هب  ، درخ نارگاینخ  هک  تسین  يا  هشوگ 

، ریوک ، تسارحص ياه  بش  همین  غارچ  تهودنا  رابگر 

.تسا هتفرگ  ناج  تیاپ  ریز 

.يدوبن هار  يادتبا  رد  هاگ  چیه  وت 

اه مشچ  مامت  رب  ار  وت  « تاعمل » .تسین یهاگزیرگ  ار  لقع  نارتوبک  ، تسوت نآ  زا  هناد  ماد  ، ینک زاب  ار  لـمات  ياـه  هرجنپ  هک  اـشوخ 
.دنا هداتسیا  « تقراوش  » هبذج رب  دیشروخ  تیاهن  یب  دنا و  هدوشگ 
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.دهد یم  هاگنابش  ياه  هورش  يوب  تمان 

.دنتسین وت  باتک  تاحفص  نیرخآ  ، ترپ ياه  ناتسروگ  ، يا هدش  نوتس  ار  تعیرش  دنلب  ياه  فقس 

.دنام یهاوخ  زاب  مه  هیناث  نیرخآ  ات  ، رهش تریح  ناگدید  لباقم  رد  وت 
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مادقا ینارماک  دمحم  / هنامداش فشک 

هنامداش فشک 

یلد فاص  هصرع  نارقبحاص  مه  یمدق و  بحاص  مه  ّرس ! بحاص  يا  تریصب ! بصنم  نیشنردص  يا  اردص !

رهد هحفص  شقن  هب  رطاخ  قلعت  نکم  »

(1)« شاب یم  شو  هداس  ّيز و  یمه  راو  هدیرج 

.دز یم  جوم  تا  هنیس  رد  یگداس  دوب و  اه  سونایقا  يانهپ  هب  تا  هنیس 

دش هنیس  هداس  شقن و  یب  وا  هک  نآ  »

(2)« دش هنییآ  ار  بیغ  ياه  شقن 

زا زیربل  دنروعـش و  زا  راشرـس  وت  يدوجو  تارذ  مامت  نینچ ، نیا  هک  تسا  هدرک  عولط  تفرعم  باتفآ  وت  یناشیپ  حبـص  رد  اردـص !
.روضح

.دندش یم  یتسین  رب  شقن  وت  قداص  حبص  .دوب  تلیضف  ملاع و  ياه  هراتس  مامت  ینوناک  هطقن  وت ، هاگن 

بابر بارش و  نویش ، هنحش و  عویش  ِیلاشوپ  ياه  بش  نآ  رد 

، روز رز و  مکـش ، شتآ و  ياه  بش  نیمز ، تاـبارخ  رد  نیمث » تابارـش   » ياـه بش  .ساره  سوه و  رد  هدزرـس  ياـه  بش  نآ  رد 
یم راظتنا  هقراب  رد  ار  دیما  يوسروک  نیرخآ  دیـشخب و  یم  خیرات  رکفت و  هب  هزات  یتوارط  هک  دوب  وت  یتافرع  شغ  لغ و  یب  یلجت 

دوب و يروصنم  يدیـشون ، یم  وت  هک  يا  هداب  .دوب  اه  هدیـسر  نارود  هب  هزاـت  هنهک  بارـش  زا  رتشیب  وت ، ریپ  ریبدـت  ییاریگ  .دـنارورپ 
: هک دوب  وت  يدوجو  همزمز  نیا  و  یلازیال ؛

میلازیال بارش  تسم  ام  »

میلاهن ار  قشع  نبلگ  ام 

رد وت  جاوم  تفرعم  يدوجو  هرهوج  رد  نامز ، دـخرچ و  یم  وت  رّودـم  رهپـس  عامـس  ياـپ  هباـپ  نیمز ، تسا  زونه  هک  زونه  اردـص !
وت ینافرع  یلجت  قرب  .تسا  هدرک  ریگنیمز  ار  لگه  كرام و  هدروآ و  دجو  هب  ار  یباراف  نوطالفا و  تا ، هفسلف  هئشن  .تسا  تکرح 

قشع هب  وت  یبلق  تدارا  لصحام  تسا و  رترب  هشیدنا  هجیتن  نیا ، هک  تسا  هدرک  همین  ود  ار  یماکا »  » غیت زیت  هبل 
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.يدوب ریگارف  باتفآ  نیرتوس  تمس و  یب  ییوجتسج  رد  زونه  وت  اّما  دوب ، هتفرگ  ارف  قیمع  یشمارآ  ار  تهاگن  يوس  شش  اردص !

نازادرپ هدبعـش  يوداج  ياه  هبعج  هک  تسوت  هفـسلف  تفرعم و  قشع و  كانبات  مطالت  یناف و  وت  ولألت  تسا  زونه  هک  زونه  اردص !
هدروخ رهز  نایغط  راتفگ  ار  هداـتفا  شیوخ  ناـج  هب  ياـهرام  نیا  اـت  دـبوک ، یم  مه  رد  ار  تمارک  فشک و  رازاـب  نازاـب  هدبعـش  و 

کیرات هشیدنا  يدبا  نیرفن  راچد  دنک و  نتشیوخ 

.دیامن شیوخ 

زادرپ نوسف  دص  وت  لعل  هدوبر  یهز  »

« زاب هدبعش  رازه  تمشچ  هدروخ  بیرف 

.نایوج تفرعم  تسا و  نایوپ  قشع  هار  رگنشور  هک  تسوت  شنیب  غارچ  يورهر ، يورهار  رد  تسا  زونه  هک  زونه  اردص !

رد وت  هک  تفاـی  رت  هزاـت  يا  هولج  وت ، روـضح  رد  تفرعم  دروآ و  دورف  میلـست  رـس  وـت  تفرعم  ربارب  رد  هفـسلف  هک  ینآ  وـت  اردـص !
.دوهش فشک و  یگیاسمه  رد  يدوب و  ینابرهم  تمزالم 

.ینافرع وت  هفسلف  دوب و  ینامسآ  وت  تمکح  هک  يداتسیا  یم  گرزب  ياه  مان  مامت  ربارب  رد  يداد و  یم  هیکت  عضاوت  شلاب  رب 

.يدومن یم  نتشیوخ  عبط  دنلب  رعش  زادرپ  هیفاق  ار  هوکش  يدرک و  یم  شیوخ  نامشچ  بلابل  ییاریگ  زا  تسم  ار  روعش 

.يدنام ياج  رب  هراومه  یتخوس و  رمع  کی  هک  يدوب  ییانشور  هشیدنا  هنامداش  فشک  وت  اردص !
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ناریا هیلع  اکیرمآ  يداصتقا  هرصاحم  زاغآ 

ییابطابطروپ یلعدیس  / وید هرونت 

هایـس تشز و  ياهاپ  ریز  رد  هدـش  رپرپ  ياه  لگ  دایرف  .تسا  هدـنکفا  هیاس  زبس  رازغرم  یمامت  رب  هایـس ، وید  هک  تسا  یماگنه  رید 
یقاب یلاها  رس  رب  بلاغ  طلسم و  .تسا  هتسب  مه  ار  رارف  ياه  هار  یمامت  وید ، .درادن  یـسر  دایرف  چیه  وا ، نادناخ  نادنزرف و  وید و 

.تسا هدوب  مرخ  زبس و  ینامز  هک  يرادید  هدنام 

؟ تسه يراک  اه ، هلال  ندرب  نیب  زا  زج  ار  وید  رگم  و 

؟ تسه يا  هچیزاب  اه ، سگرن  ندرک  نک  هشیر  زج  وا  نادنزرف  يارب  رگم  و 

تـسین يدیـشروخ  تسا و  هتخیمآ  مه  رد  بش  یهایـس  اب  وید ، روضح  .تسین  هتخاس  يراک  زین  خرـس  لگ  ياهراخ  تسد  زا  یتح 
.دشاب ریذپ  لمحت  بش  يامرس  شعولط ، دیما  هب  هک 

وا روضح  هک  اغیرد  و  تسا ؟ هدوب  طلـسم  ناشیا  رب  وید ، هشیمه  رگم  هک  درذـگ  یم  یـشحو  ياه  هلالآ  نهذ  رد  لاوس  نیا  یهاـگ 
.دروآ یمن  دای  هب  نشور  ياه  لاس  زا  چیه  هک  ارچ  تسا ؛ هدیبوک  مه  رد  زین  ار  ناشیا  نیرتریپ  هظفاح  یتح 

یـسک چیه  نهذ  رد  تسا و  هتفرگ  نشج  تابث ، هریزج  رب  ار  شیوخ  هرطیـس  هایـس ، وید  دـهد و  یم  ناشن  ار  لاس 1356  اه ، میوقت 
.درک زاغآ  وید  نیا  روضح  یب  ار  زور  ناوت  یم  هک  دجنگ  یمن 

.دتفا یم  قافتا  هزجعم  دعب ، و 
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یم ار  سای  رطع  دوخ  اب  دنک ؛ یم  رذـگ  تسا ، هدیـشک  وید  هک  یهایـس  ياهراوید  يالبال  زا  یهاگ  زونه  هک  ابـص  داب  حبـص ، کی 
، همه يارب  هک  اـه ، هلـالآ  يارب  اـهنت  هن  اـت  دـیآ  یم  لاـح  تسا ، هدومیپ  ار  اـه  هار  ماـمت  وید ، اـب  هزراـبم  رد  يرمع  هک  يریپ  .دروآ 

.دنک ریوصت  ار  وید  نودب  راگزور 

، دایرف ره  اب  دز و  یم  دایرف  دیـشک و  یم  هرعن  تفر ؛ یمن  نوریب  وید  .دـنک  یم  نوریب  هتفر ، یمن  هک  ار  وید  هک  درذـگ  یمن  یناـمز 
.دنامب رتشیب  یحابص  دنچ  رگم  ات  دروآ ، یم  نوریب  هشیر  زا  ار  یلگ 

طلسم زبس  رازغرم  یمامت  رب  سای  رطع  حبص ، ره  هرابود  الاح  اما 

هب همه  وا  نادنزرف  وید و  .دوش  یم 

.دنا هتسویپ  رازغرم  خیرات 

دعب يربب و  امغی  هب  ار  ناشیا  يادادـخ  ياه  تورث  نانز و  نادرم و  تمحز  لـصاح  لاـس ، ناـیلاس  یـشاب و  وید  یناوت  یم  رگم  اـما 
؟ دنزادنایب نوریب  ار  تنادنزرف )  ) تناراشتسم ار و  وت  یتحار  هب  هک  یهدب  هزاجا 

...دعب درک و  نوریب  ار  وت  ناوت  یم  هنوگچ  .دزیرگ  یم  وت  زا  زین  یهایس  هک  یتسه  یهایس  وید  نانچ  نآ  وت  هن !

، تسا هدرک  نوریب  ار  وید  دوخ ، هک  يریپ  هک  نیا  زا  لفاغ  ددنب ؛ یم  هنـشت  يارـسا  رب  ار  بآ  .دنک  یم  میرحت  دـشک ، یم  هرونت  وید 
.دزاس یم  يراج  نز  درم و  يارب  ار  اه  همشچ 

هب هرابود  دـهاوخ  یم  دور ؛ یم  نامـسآ  هب  شا  هتخوس  رگج  دایرف  شهایـس ، ناهد  هتخوس و  يولگ  زا  .دـشک  یم  هرونت  زونه  وید ،
.تسین ینایاپ  ار  وید  هرونت  دیالایب و  ار  اه  لگ  نماد  شفیثک ، هایس و  ياه  ماگ  اب  هرابود  ددرگرب ، زبس  رازغرم 
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يرو هرهب  زور 

یتیاده نیسح  / نونکا ياه  هچوک  رد  نادرگرس 

وت تسا و  هتـشذگ  ایند  رـس  زا  يا  هناخدور  نوچ  نامز  .دنرذگ  یم  تعرـس  هب  اه  تصرف  .دش  دـهاوخ  زاغآ  هطقن  نیا  زا  زیچ  همه 
.يا هتخود  مشچ  تا  هدرپس  ياه  ماگ  هب  زونه 

.دنزادنیب گنچ  تا  هدش  شومارف  هدنیآ  هب  یهد  یم  هزاجا 

.ینادرگرس نونکا  ياه  هچوک  رد  یتسین ؛ تدوخ  لابند 

.یشاب شیوخ  رکف  هب  هک  نآ  یب  يا ، هداتسیا  رظتنم  تساه  تعاس 

! بایرد ار  نامز  .یمارآ  زونه  وت  اّما  تسا ، هتفرگ  باتش  زیچ  همه 

.يدادن لد  هاگ  چیه  وت  تسا ،» عولط  تقو   » دش یم  هتفگ  رگا 

! دنبب مکحم  ار  تیاه  شفک  دنب  شاب و  راوتسا  يا ، هداتسیا  هک  يا  هّلپ  ره  رب 

.يراد يرت  مهم  راک  نک  ساسحا  یتسه ، هک  اج  ره 

.دنواک یم  هدوهیب  ار  اهراوید  اهرد و  دنرذگ ، یم  تلباقم  زا  رامش  یب  ياه  مدآ 

.دنا هتخاب  ار  زیچ  همه  اه ، مدآ  همه  ینک  یم  ساسحا 

.دنا هدرک  روک  ار  نامز  دننک ؛ یم  تموکح  اه  نیشام  .دریگ  یمن  ارف  ار  يزیچ  سک  چیه 

هب يرگنلت  .یـشکب  ریجنز  هب  تدوخ  يارب  ار  ناـمز  یهاوخ  یم  .یتـفا  یم  نتفاـی  يوپاـکت  هب  یـشابن  هلفاـق  نیا  رد  ینک  یم  شـالت 
.ینز یم  تا  یناشیپ 
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.يا هدز  لُز  اهراوید  اهرد و  نیا  هب  ردق  هچ  ینک  یم  رکف  تدوخ  اب 

! يا هدرک  دگل  تیاپ  ریز  ار  اه  هقیقد  ردق  هچ 

.ینیب یم  ار  قیاقد  راوید  يوس  نآ  یشک و  یم  دق  مارآ  مارآ  يوش  یم  گرزب  يا  هزات  هویش  هب  راب  نیا 

.دنریگب ماقتنا  وت  زا  اه  هیناث  یسرت  یم  يا ؛ هتسشن  هار  رس  رب  يا ، هتخودناین  هچ  نآ  مامت  زا  یلیبنز  اب  هک  ینیب  یم  ار  تدوخ 

.ینک یم  شکورف  تدوـخ  رد  .دـنا  هتــشاذگ  اـشامت  هـب  ار  تا  هدـنیآ  هـک  دـیآ  یمن  تشوـخ  دروـخ ، یم  ناـکت  يزیچ  تـلد  رد 
نامز هب  تدوخ ، هب  يدرگ  یم  رب  .تسا  هدشن  مامت  زیچ  همه  هک  نیا  زا  یلاحشوخ 

دنلب مه  اهردـق  نآ  قیاقد ، راوید  .ینک  هدافتـسا  تنامز  مامت  زا  یهاوخ  یم  .یـشک  یم  شوغآ  رد  گنت  ار  اه  هقیقد  رابنیا  .تدوخ 
.یشاب هتشاد  ار  فرط  نآ  ياوه  هشیمه  ینک  یم  یعس  .تسین 

.ینک یم  نایغط  شیوخ  ربارب  رد  .تسا  هتشذگ  مه  اهنآ  رس  زا  نامز ، هناخدور  .دزوس  یم  اه  مدآ  يارب  تلد 

هچقاط رب  ار  اه  تصرف  رگید  .تساه  تعاـس  هدروخ  لقیـص  يادـص  تسوت ، تشم  رد  هچ  نآ  .يا  هتخیر  رود  ار  تیاـه  یگدوهیب 
...تشاذگ یهاوخن  شوماخ  ياه 

ص:49

هرامش 61 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 276زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


هبنش کی 

دادرخ 1383  3

یناثلا 1425 عیبر   3

may. 23  . 2004

يزوریپ تمواقم و  زور  رهشمرخ -  حتف  زورلاس 

یتیاده نیسح   .../ تسا يدرد  تنهاریپ  رد 

...سیونب ناهج  ياه  هرخص  مامت  رب  ار  هتخوس  نیمز  نیا 

.نَکب اه  هبیتک  مامت  رب  ار  دایرف  نیا 

.تسین ندیراب  يان  ار  هدروخ  شکرت 

.تسا هتفرگ  شتآ  رهش  دنّرغ و  یم  اه  کنات 

.تسا هتفرگ  نتخات  اه  یناشیپ  رب  شیپ -  زا  رت  هدیکچ  بش -  دنا و  هدیشک  نیئاپ  ار  دولآ  لگ  هرام 

.تساه لخن  شوگ  رد  يا  همزمز 

.تسا كاخ  رب  اه  یهام  يوپاکت  نیرخآ  رهش ، ناکدوک  هنارت  نیرخآ  شتآ ، دورس 
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.يا هتخیوآ  شومارفان ، ياهدای  رانک  ار  تناهد  ار و  تیاه  تسد 

.شیوخ نابیرگ  رد  نتخیرورف  درد  تاملک ، زا  نتخیوآ  درد  تس ؛ يدرد  تنهاریپ  رد 

...تسا هدرک  هلاچم  ار  تمان  هک  تس  يدرد  تنهاریپ  رد 

.دنا هدز  شتآ  هنهک ، ياه  هخاش  رب  ار  تا  هدنامیقاب  ياون  دنا و  هدیسر  تداهش  هب  تیاه  مشچ  رهش ! نینوخ 

.ار تیاه  نابایخ  دنا و  هدرشف  اه  تشم  رد  ار  تیاه  هناخ 

.دصقر یمن  داب  رد  تا ، يردنب  هجهل 

.دنونش یمن  تفن  ياه  هاچ  ِهت  زا  ار  تیادص  .مکچ  یم  ورف  تنیرابغ  ياه  هچیرد  زا  هّکچ  هّکچ  هک  منم  نیا 

.تسا نیمز  هدرک  زابرس  ياه  مخز  تیاهروهام ،

.دنوش یم  لوات  تیاه  هطقن  مسیون ، یم  اهراوید  رب  ار  تمان 

.يا هتفرگ  ناج  میاه  گر  رد 

.میاه هنوگ  رب  يود  یم  يا ، هزات  نوخ  نوچ 

.دراد نایرج  تیاه  هورش  رد  یمیالم  یخرس 

.يا هدرشف  شوغآ  رد  تخس  ار  تنادنزرف 

.دنک یم  جلف  ار  نامسآ  تگرزب ، جنر  كاخ ! يا 

.يا هدز  وناز  تناناوج  رانک  رد  يا و  هدرک  نت  هب  ار  تا  یکاخ  ياه  سابل  .رتسکاخ  رادم  رب  یخرچ  یم 

.یناهج بات  یب  يوناز  وت  .دنا  هدرک  نفد  وت  ناهد  رد  ارم  تاملک ، زاوآ ! یب  رهش  يا 

.دزغل یم  تمادنارب  نیطایش  هدیرد  ياه  مشچ  .دنا  هتسشن  تنیمک  رد  نایمارح  رهشمرخ !

هداتـسیا .تشاذگ  یهاوخن  ریز  رب  یمدق  تدـنلب  ياه  هّلق  زا  وت  اّما  دنـشک ، یم  نوریب  كاخ  ياه  گر  زا  يا  هزات  نوخ  نوچ  ار  وت 
.نارادیپس تماق  هب  يا 

.تساه تیاهن  یب  رد  تزاورپ  ّدر  اّما  تسا ، هدروخ  هلصو  تا  یکاخ  سابل  نینوخ ، تا  یکاخ  سابل 
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.تمسیون یم  ایند  یناشیپ  رب  هوکشب ، دنلب و  متسه ، ات  دشاب  تدای  نم ! رهش 
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ینوطالقس میرم   / داب نینوخ  ياهزاوآ  اب  يرهش 

، باتفآ نانچمه  يداتسیا ؛

ناهج يادنلبرب 

، هوک نانچمه 

نیمز هدرگ  رب 

اه هراپمخ  اه و  کشوم  ناراب  ریز 

اه هچوک  اه و  هناخ  راوآ  ریز 

« هللاالا هلاال   » نصح رد 

دندرک هکت  هکت  ار  تیاهراوید  اه ، کشوم 

دندومن اه  نابایب  هراوآ  ار  تنانز 

دندرک رتسکاخ  ار  تنادرم 

دندنازوس ار  تیاه  هراوهگ 

دندرک ناریو  ار  تیاه  نابایخ  ، اه کشوم 

دندیشاپ نیمز  رب  هعطق  هعطق  ار  اه  لخن 

دنتخیر ورف  ار  تیاه  هنذام 

دیچیپ تیاه  هچوک  رد  ، گرم ياه  نیتوپ  يادص 

دندرشف ار  تیولگ  ، اه نیتوپ 

دندمآ هنانیگمشخ  اه  نیتوپ 

دوب هدنامن  رهش  زا  يزیچ 

یتخرد هن  يا و  هرجنپ  هن  یغارچ و  هن 
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دندیشاپ ورف  تیاه  لپ 

اه کشوم  شارخ  شوگ  يادص 

تفشآرب ار  تیاه  کسورع  باوخ 

ص:52

هرامش 61 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 276زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


دنتفرگرب رد  ار  وت  هریت  ياهربا 

خرس رو  هلعش  ياهربا 

دودنارابغ ياهربا 

دندش فقس  نودب  تیاه  هناخ 

هنایشآ یب  تناتخرد 

حبص ناگدنرپ  زا  یلاخ  تیاه  هنایشآ  و 

يدش هدیشاپ  نامسآ  هب  اجکی  وت 

ریت هراپمخ و  ياه  جوم  ریز 

گرم نافوت  ناما  یب  رد 

یتسکش مهرد  اجکی  وت 

اه نیتوپ  اه و  کنات  بوکدگل  ریز  رد 

تفرگ هرصاحم  رد  ار  وت  ، گرم

دندش هدیمخ  اه  نابایخ  ، وت نامشچ  شیپ 

دندش بارخ  اه  هناخ 

درسفا شیوخ  رد  نامسآ 

دندمآ هنامحر  یب  ، اه نیتوپ 

دنتشک هنامحر  یب  ، اه نیتوپ 

دنتسکش هنامحر  یب  ، اه نیتوپ 

يدش اه  کنات  لاماپ 

گرم شراب  ریز 
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مه رد  دندیزرل  تناتخرد 

دندش هدنکارپ  تیاه  هوک 

تفرگ ناراب 

هلولگ ریت و  ناراب 

اه بمب  نیگمشخ  يادص 
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درک ناریو  ار  تناکشجنگ  هنال 

درک هراوآ  ار  تیاهوتسرپ 

تفاکش ار  تا  یناشیپ 

دناشاپ مه  زا  ار  اهدور 

يداتسیا نانچمه  وت  و 

ناذا هرابود  يادص  ات 

تا عماج  دجسم  زا 

ناکشجنگ هرابود  يادص  ات 

تناتخرد يادنلب  زا 

زا میسن  شزو  ات 

تیاه هرجنپ 

يا هداتسیا  نانچمه  وت 

اهراز قیاقش  ِنازادنا  مشچ  هب  ور 

ناراوگوس ویرغ  اب 

ار وت  نینوخ  ياهزاوآ  اهداب ،

دندناوخ اهراز  ین  شوگ  رد 

دندش تا  ییاهر  ناربمایپ  اهداب ،

دنتخاون ار  تنداتسیا  اهداب ،

ناهج رورغم  ياه  هوک  لد  رد 

مادقا ینارماک  دمحم  / هتفرگ جوم  ياه  هجنپ 
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! دنوادخ تسد  هدش  دازآ  يا  رهشمرخ ! يا  وت  رب  مالس 

ناقشاع هتفشآ  وم  هبوم  ياه  هیوم  يال  هبال  رد  هدشمگ  يوزرآ  يا 
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دسر ادن  بش  ره  وت  ردق  هاگراب  زا  »

(1)« يرگ نوخ  هک  ار  ابق  دروجال  نودرگ 

! ییایرد نالد  نافوت  مامت  يانمت  توارط  يا  وت  رب  مالس 

تا ینابرهم  جیار  هحیار  هب  ار  اهوب  بش  بش ، نیمادک  هک  دیآ  یم  تدای  رهشمرخ ! يا  وت  رب  مالس 

.يدرک توعد 

توعد يدبا  شمارآ  رد  ار  هدیروش  ياه  قیاقش  هنوگچ  اه ، هراپمخ  راطق  توس  اه و  لسلـسم  بیهم  يادص  رد  هک  دیآ  یم  تدای 
؟ يدرک یم 

وت و تبرغ  تریغ و  ظیلغ  هجهل  روآدای  وت ، هدروخ  مخز  هدرگ  هدروخ و  باتفآ  هرهچ  تسا ، زونه  هک  زونه  رهـشمرخ ! وت  هب  مالس 
.تسوت ینامسآ  تفه  تمه  يدنلب 

! روعش قشع و  ییاشامت  یلجت  يا  دایرف ! هنادواج  روضح  يا  رهشمرخ ! يا  وت  رب  مالس 

تاقیم هب  یـسخ  نوچمه  ار  یبوشآ  ره  دروخ و  یم  ناکت  تدـش  هب  تیاـه  هناـش  ِهوکـش  اـب  جاوما  هک  ییاـهزور  نآ  ریخب ! شداـی 
.درب یم  اه  هثداح  نیرت  تسدرود 

لالز يا  و  يراهب ! هنارت  نیرتراگدنام  يا  يراج ! رورغ  نیرتورس  يا  يرادیاپ ! هزیگنا و  نیرت  یبونج  يا  رهـشمرخ ! يا  وت  رب  مالس 
! يراسکاخ همزمز  نیرت 

رد طوطخ  مامت  ات  يداتسیا  تا  ییاهنت  مامت  اب  تا ، هدروخ  مخز  ياه  هظحل  مامت  اب  یتفرن و  هرفط  یتراسج  چیه  زا  هک  وت  رب  مالس 
، ینک قحلم  قشع  هب  یناسرب و  یگنشت  هب  ار  ییاروشاع  خرـس  ياه  هرجنح  ات  يداتـسیا  .ینز  مه  رب  تتمواقم  مدقم  فص  رد  ار  مه 

 ... ات يداتسیا  .ینز  نوخیبش  سرت  هب  ات  يداتسیا 

يانمت زا  زیربل  تا ، هسامح  زا  هظحل  ره  تسا و  هدوشگ  ياه  شوغآ  زا  راشرـس  تکاخ ، زا  بجو  ره  هک  رهـشمرخ ! يا  وت  رب  مالس 
.هدیشک رپ  باتفآ  هب  ياه  تسد 

وت هب  مالس  هسامح ! ترواجم  رد  يا  اروشاع ! هیاسمه  يا  هیثرم ! موادت  يا  قشع ! هب  هظحل  نیرت  کیدزن  يا  رهشمرخ ! يا  وت  مالس ،
.هنیرید یتبسن  قشع  اب  يراد و  هنیس  رد  مخز  نادرگ  نادرگ  هک 

راختفا هاگ  هدعو  دوب و  راثیا  هاگرارق  هک  وت  هعماج  دجسم  يرادیاپ  رب  دورد  وت و  رب  مالس  رهشمرخ !

دوب یبش  هچ  بش  نآ  .تسا  هساـمح  زا  رپ  تسا  زونه  هک  زونه  تداـی  تسا و  شکرت  زا  رپ  تسا  زونه  هکزونه  تماـن ، رهـشمرخ !
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رت هدنزادگ  یشتآ  ره  زا  نیگنر  ياهرونم  نیگنس و  ياهرابشتآ  نآ  رد  هک 

ص:55
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.قشع نیشنمه  ینیسح و  هسامح  هیاسمه  تساه  نرق  هک  رت ، بوشآ  لد  يدوب و  رت  لد  نشور  يرونم ، ره  زا  و 

عولط رارق  یب  نادرم  نوگلگ  ياه  هزینرـس  زا  باتفآ  یقرـش  هوکـش  دـش و  هدوشگ  اعد  زبس  ياه  هزاورد  هک  دوب  یبش  هچ  بش  نآ 
؟ درک

نارادـملع ات  داتـسرف ، یم  اروشاع  ياه  نادرگ  یناـبیتشپ  هب  ار  دوخ  ياـه  تسد  مالـسلا ، هیلع  لـضفلاوبا  هک  دوب  یبش  هچ  بش  نآ 
.دنروآرد زازتها  هب  رگید  ییاروشاع  ماب  رب  ار  يدازآ  دنلب  قریب  رهشمرخ ،

.ار ناقشاع  حورجم  ياه  مالس  معط  كاخ ، داد و  یم  ار  همقلع  يوب  طش  هک  دوب  یبش  هچ  بش  نآ 

 « ...کئانفب تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هّللادبع و  ابا  ای  کیلع  مالسلا  »

؟ عولط هدرپ  رد  ار  حبص  نیرت  هناقداص  تشاد و  ور  هبور  رد  ار  هسامح  نیرت  هناقشاع  هکدوب  یبش  هچ  بش  نآ 

قیاقش نیرتدنمهوکش  ییافوکش  تبحـص  مه  يرادیب ، دوب و  هدش  ساره  هراومه  توخر  راچد  یکیرات  هک  دوب  یبش  هچ  بش  نآ 
؟ غیرد یب  قشع  زا  ياه 

ياه فص  رد  نالد  باتفآ  هدـیمد و  ناقـشاع  ریمـض  زا  انمت  هلال  هلال  دوب و  هدیـسر  یلالز  دـح  نیرتشیب  رد  کـشا  ياـه  هرطق  رُطق 
یظفاحادخ لزغ  رارق ، یب  ياه  هثداح  نیرت  ناهگان  راظتنا  رد  ناراب ، ینالوط 

.دندورس یم 

.باتفآ روضح  زا  راشرس  دوب و  باتهم  رولب  زا  رت  لالز  تارذ ، دولآدرگ  نهذ  هک  دوب  یبش  هچ  بش  نآ 

تداشر نیرت  غلاب  اه و  هسامح  نیرت  ناوج  قلخ  دهاش  دوب و  هداتسیا  راد  نادیم  لالدریپ  هدروخلاس  ياه  مالس  هناتسآ  رد  رهـشمرخ 
رتوبک اب  دوخ  هلـصاف  نیرت  کـیدزن  هب  يدازآ  ياـیؤر  دوب و  يراـج  تشد  رـساترس  رد  بیـس  يوب  زا  رت  بیجع  يا  هحیار  .دوب  اـه 

رثالادوقفم و ياه  هظحل  مامت  دز و  یم  جوم  رهشمرخ  ياه  هچوک  سپ  رد  لاب  رطع  رتدنلب ، دش و  یم  دنلب  طش  يادص  .دوب  هدیسر 
هتفرگ جوم  ياه  هرجنپ 

.دندوب امیپ  باتفآ  ياه  هدنرپ  جوف  رد  جوف  تشگزاب  هار  هب  مشچ 

ِروضح يایهم  اه ، غاـب  هچوک  جوم  دـندز و  یم  جوم  طـش  رد  نشور ، روانـش و  ياـه  باـتفآ  دـیجنگ و  یمن  شیوخ  رد  رهـشمرخ 
اه كدصاق  زیخو  تسج  رد  ار  هدشناو  ضغب  رازه  نارازه  ات  دندش  یم  ریگارف  یسح 
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شدوخ ینیمز  هزادنا  یکاخ و  يایفارغج  رد  رهشمرخ  دنراپسب ، اهرطاخ  نهذ  هب  هنامز و  تسد  هب 

زونه طش  دیـشخب و  یم  اهایؤر  اه و  هرطاخ  هدرمژپ  هچغاب  هب  هرابود  یتایح  اه ، شالف  رون  يراـگدای و  ياـه  سکع  دـیجنگ ، یمن 
نت رهش ، عماج  دجسم  دنز و  یم  جوم  طش  .روش  دوب و  رعش  هعشعش  زا  راشرس 

یب ياه  هظحل  نیرتزبس  .داد  یم  وشتسش  نامک  نیگنر  زا  یناراب  رد  ار  شیوخ  هدروخ  كاخ  حورجم و 

.دنز دنویپ  رهش  نینوخ  هب  ار  رهشمرخ  ات  دز  یم  هناوج  ارآ » ناهج  دمحم   » نوخ رد  يرارق 

یجنپ هجیدخ  ! / لابب رهشمرخ 

...بیرَق ٌْحتَف  هّللا َو  َنِم  ُرْصَن 

نشور ياه  قفا  زاس و  رظتنم  ناگدید  نابیاس  ار  تا  یمخز  ناتسد  نک ! كاپ  هرهچ  زا  تنحم  رابغ  ...تسا  کیدزن  رایـسب  يزوریپ 
.تسیاب هراظن  هب  ار 

...دنزو یم  انشآ ، ییاه  هیاس  اهرود ، نآ  هدمآ ! راتفرگ  راصح  رد  يابیز  يا 

.دریگب نایرج  تیاه  هیر  رد  یمیمص ، ياه  مدق  شوخ  يوب  راذگب  شکب و  سفن  رهشمرخ !

.تسا کیدزن  رایسب  يزوریپ  ...دودب  تیاه  نایرش  رد  رادید  قوش  ترارح  راذگب ،

! هتسشن تبیصم  هب  رهش  يراد ، شیپ  رد  يزارد  هار 

! رادغاد هدیدمغ و  ناردام  رهش 

! روبص بیجن و  ناردپ  رهش 

! هدیدن هلجح  ناسورع  رهش 

! شوماخ هشیمه  يارب  ناکدوک  رهش 

...تفرگ یهاوخ  شوغآ  رد  ار  يدازآ  زور ، کی 

! هتفکشن ياه  هچنغ  زا  مّرخ  يا  رپرپ ! ياه  هلال  زا  مّرخ  يا  رهشمرخ !

! مامتان ياهزاورپ  زا  مّرخ  يا  هدیسران ! ياه  هناوج  زا  مّرخ  يا  هتخوس ! ياه  لخن  زا  مّرخ  را 

! رهش نینوخ  يا  نوخ ! زا  مّرخ  يا  زادگ ! ناج  ياه  هّجض  زا  مّرخ  يا  زوسناج ! ياه  هآ  زا  مّرخ  يا 
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یمن سح  ار  ادـخ  ناتـسد  روضح  ياـمرگ  اـشگب ! کـلپ  تسا ، يزوریپ  شوخ  رطع  نیا  يونـش !؟ یم  تسا ؛ کـیدزن  ادـخ  يراـی 
تسا کیدزن  رایسب  دنوادخ  يرای  ینک ...!؟
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! دازآ قلعت  راب  زا  ورس  يا  ، راد هگن  مکحم  ار  تیاه  هناش  نک ! تسار  دق 

دنتساوخ یم  هتسشن  ْنوخ  هب  ار  وت 

دندیدنسپ یم  هناریو  ار  وت 

دندرک یم  وزرآ  هداتفا  كاخ  هب  ار  وت 

هناخ هدیربرـس ، ار  تیاه  لخن  يربا ، ار  تنامـسآ  ، دـنبرد ار  تیاهرتوبک  ، تسب نب  ار  تیاه  هچوک  ، دـندید یم  هدـیپت  نوخ  هب  ار  وت 
.میتی ار  تناکدوک  راوآ ، ار  تیاه 

.دنتساوخ یم  هنوگ  نیا  ار  وت 

! ار تا  يزارفارس  لابب 

! ار ترورغ  لابب 

! ار تناناوج  تریغ  یگنادرم و  لابب 

! رهشمرخ ار ، تا  هرابود  دلوت  لابب 

انیبم احتف  کل  انحتف  ّانا 

دید دنهاوخ  همه 

تسا هدش  هریخ  وت  هب  اه  مشچ  مامت 

.درگن یم  ار  وت  ، اه هیواز  مامت  زا  ایند 

! تسین وت  هتسیاش  ًالصا  تراسا ، تسا ، ریگ  ملاع  وت  يزوریپ  تسا ، راکشآ  رایسب  وت  يزوریپ 

.دنکفا یم  ینینط  تیاه ، لخن  يادنلب  زا  يدازآ ، ياوآ  سپ ، نیا  زا  نزب ! راج  ار  تا  ییاهر 

هتـسد تکاخ ، زا  هرابود  دش ، دهاوخ  زاورپ  زا  رپ  تنامـسآ  دش ، دـنهاوخ  وت  يدازآ  ياه  مچرپ  ترـس ، یب  ياه  لخن  سپ ، نیا  زا 
...دش یهاوخ  دنلبرس  هشیمه  يارب  ...رهشمرخ  وت  ...دیور و  یم  هلال  هتسد 

ناطابرآ هبلق  میهاربا  / دش دازآ  رهشمرخ 

درواین و ماود  تسپ  بناجا  تیوه  یب  ياه  هدنخ  يرآ ، اه ، لخن  یمخز  ياه  هناش  رب  اهربق ، نیگنس  ياه  هیاس  درواین ، ماود  اما  ... 
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ياه هداج  تشاذگرس و  تشپ  ار  مخز  شکرت و  ریت و  راوآ و  مجح  .دیکرت  توکس ، همه  نآ  زا  دعب  رهـش ، هدش  رو  هلعـش  هرجنح 
.درکن شومارف  ار  دوخ  بیرغ 
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.ار یلاها  ياه  یشوخلد  مامت  دندز ؛ شتآ  دنتشون  رهش  ياهراوید  رب  ار  درد  مغ و  دنلب  لزغ  دنتسکش و  مهرد  ار  رهش  توکس  - 

.دنتسکش اه ، کنات  ینیگنس  ریز  ار  یسلطا  یقاقا و  ياه  هچغاب 

، یگدنز ياه  غرم  دندرک و  رواب  ار  نتخیرورف  زا  يراوآ  اه ، هچوک  دش و  یهانگ  یب  باوج  اه ، هراپمخ 

...دیشک مه  رد  ار ، رهش  ياپارس  ِخلت  گرم  دندوشگ و  لاب  رهش  زا 

.دش رهش » نینوخ   » درک و نت  رب  یناریو  نوخ و  زا  یسابل  رهشمرخ ،» ، » نینچنیا و 

يالوش رد  لاس ، همه  نیا  تسـسگ و  مه  زا  ار  رهـش  ياهراوید  لد  نهآ ، ياهالویه  ياـه  هناـیزات  تسـشن و  گوس  هب  رهـشمرخ » »
.دش مگ  بش  هایس 

یمن دوخ  رد  بش ، ناگراتـس  .داد و  یم  شزاوـن  ار  رهـش  لـت  یمیـسن ، رّفنت ، رتسکاـخ و  ّلـت  يـال  هبـال  زا  توراـب ، غـیت و  ناـیم  زا 
.دندیجنگ

یگدـنز ضبن  هرابود  كاندرد ، یگرم  زا  دـعب  رهـش ، ياه  هخاش  درواـین و  ماود  اـهربت  نیگنـس  ياـه  هیاـس  هک  دـش  نینچ  نیا  و  - 
.دنتفرگ

.شتآ رتسکاخ و  ریز  زا  سونقق  ياه  هلان  نتفرگ  رُگ  هب  .میراد  نامیا  سونقق  هب  ام 

.یمخز هرجنح  رازه  زا  شا  گنهآ  رازه  ياهدایرف  هب 

ياه شوگ  هب  ار  دوخ  ندوب  هدنز  دروآربرس و  نایصع ، شتآ و  ریز  زا  دش و  سونقق  رهش ، .میراد و  نامیا  سونقق ، هرابود  ّدلوت  هب 
.دز دایرف  اه ، سیلبا  رک 

هب ار  هلیبق  ناراوس  دیمد و  یهآ  دز ؛ شتآ  شناهد  رد  ار  تسرپ  بش  نالوارق  هقهق  تسکـش و  دوخ  مشخ  رد  ار  نیچرپ  دز و  دایرف 
.دمآ رس  هب  يرود  نامز  دناوخارف و  شوغآ 

.دناراب ناشفشتآ  ناشرس  رب  دیشک و  شتآ  هب  ار  ناراتفک  نامسآ  یلاها ، مشخ  قرب  دعر و  دندیبوک و  اه  گنس  رب  مُس  اه ، بسا 

مامت درک و  توعد  ندیئور  هب  ار  خرـس  ياه  هلال  درک و  ناراب  هسوب  ار  رهـش  هتفرگ  كاخ  ياه  هچوک  دـش و  عورـش  ناراب  قه  قه 
.دوشگ نامسآ  تمس  هب  ار ، اه  هرجنپ 

سفن درد ، هجنکـش و  همه  نیا  زا  دـعب  رهـشمرخ ، درب و  ورف  دوـخ  رد  ار  موـش  لاـیخ  بادرم  دـش و  بادرگ  هریـشع ، نادرم  تریغ 
نذؤم  » ناذا کناب  .دنایور  هلال  خرس  خرس  دوخ ، نازوس  هنیس  زا  دیشک و 

.دش دازآ  رهشمرخ  دیچیپ و  رهش  ياه  هرانم  رد  هداز ،»
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يداب تهزن  / مالسلا هیلع  ینیسح  نارتوبک  تعیاشم  رد 

شدصقم هک  تساخ  دهاوخ  رب  اوه  هب  هطقن  نآ  زا  يرتوبک  دتفیب ، كاخ  هب  هک  يدیهش  ره  دنیوگ  یم 

نامسآ يوس  هب  دیهـش  رهطم  حور  زاورپ  اب  ات  تسا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  بناج  زا  يدصاق  لاب  نینوخ  رتوبک  نآ  تسالبرک و 
.دوش هارمه  اه 

رپ نامسآ  هب  وت  لتقم  زا  رتوبک  نارازه  تسب ، شقن  نآ  رب  تداهـش  طوطخ  داتفا و  كاخ  رب  وت  یناشیپ  هک  كرابم  تقو  نآ  رد  اما 
.دش هتخیمآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  مولظم  نوخ  هب  هک  دندوب  وت  نوخ  زا  يا  هرطق  لماح  کی  ره  هک  دندیشک 

نیمز رب  رگناریو  ياهداب  موجه  رد  تبرغ  هزانج  اما  دـش ، عییـشت  ـالبرک  نامـسآ  رب  لد  نینوخ  رتوبک  نارازه  لاـب  رب  تگرزب  حور 
.دنام رهشمرخ 

يدیهش ره  اما  دنربب ، شیوخ  هلیبق  يارب  كّربت  هب  ار  وت  نوخ  هک  دوب  قشاع  نارتوبک  اب  قح  مه  زاب  يدوب ، دیهـش  کی  طقف  رگا  وت 
يادهـش همه  نوخ  ثراو  هنت  کی  وت  هک  اج  نآ  اـت  تفاـی ، دادـتما  وت  ياـه  گر  رد  شنوخ  ناـیرج  درپس ، ناـج  رهـشمرخ  رد  هک 

! يدش دیهش  ...و  يدرک  تمواقم  يدیگنج ، همه  ياج  هب  يدش و  رهشمرخ 

، رهـشمرخ كاخ  زا  هشوگ  ره  .دـبای  لّثمت  نیمز  رد  رتوبک  کـی  زاورپ  اـب  هک  دوبن  یلعا  توکلم  هب  حور  کـی  جورع  وت ، تداـهش 
.دنامب رهشمرخ  ات  دش  دیهش  راب  نارازه  هک  دراد  یبیرغ  هدنامرف  هنادرم  ياه  يروالد  زا  ناشن 

رد دـننکارپ و  یم  رهـشمرخ  هتخوسلد  ياـه  هچوک  رد  ار  وت  داـی  رطع  ینیـسح ، رتوبک  نارازه  رهـشمرخ ، حـتف  دوب  داـی  رد  لاـس  ره 
: دنهد یم  رس  ار  ناشیاه  یگنتلد  هحون  تقارف 

هتشگ رمث  رپ  تنارای  نوخ  هتشگ  دازآ  رهش  ینیبب  يدوبن  دّمم  »

»!؟ ارآ ناهج  وک  الیواو  هآ و 

يدابآدوواد هموصعم  / تساخرب رهشمرخ 

دوب هدنام  فقوتم  نامز ، .تسیرگ  یم  یمخز  ینامشچ  اب  ار  شیاه  هچوک  ِیلاخ  رهش ، دش و  یم  نفد  اه  کنات  يولگ  رد  یگدنز 
.دوش هرطاخ  نامسآ ، نهذ  رد  ات  تفر  یم  مک  مک  دیشروخ ، و 
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؟ تسا هدنام  خرس  تندید  زا  هنوگ  نیا  هام  نامشچ  هک  يراد  هچ  تنینوخ  ياه  هناش  رب  نوراک ! يآ  نوراک ،

؟ تسا هتسشن  ینامهیم  هب  رجنخ ، مادک  مخز  ار  تنابرهم  شوغآ 

ياه هیوم  رد  ار  تمشخ  شتآ  هک  تسین ؟ تنتفشآرب  بات  زین  ار  اه  سونایقا  هک  يدور  نآ  وت 

.تسا دیشروخ  یگشیمه  هاگرذگ  شنادرم ، دنلب  یناشیپ  هک  يرهش  يا ، هدیچیپ  ترهش  نانز  زوس  تقاط 

.درشف ار  بش  يولگ  يزیچ  ناهگان ، .دندوب  هتخادنا  هجیگرس  هب  ار  رهش  راجفنا ، ياه  جوم  ار و  بآ  ناهد  اه  هراپمخ 

هرذ ادص ، .دندرک  تسار  دق  دیشروخ ، ياشامت  هب  رس ، یب  دنچ  ره  اه ، لخن  دنتفر و  رانک  اهربا  درک ، زاغآ  هرابود  یشخرچ  نیمز ،
مامت یتسد ، دش » دازآ  نوخ  رهش  رهش ، نینوخ   » تفاکش ار  كاخ  ياه 

.تسیرگ درـشف و  شوغآ  رد  ار  شا  هتفرگرُگ  نایهام  نوراک ، .دندیـشون  يدازآ  ییالال  رهـش ، ناکدوک  داد و  ناکت  ار  اه  هراوهگ 
نارتوبک دندناوخ و  رکش  زامن  هسامح ، ِنادرم  .دندیشاپ  قشع  ناذا  رهش ، رکیپ  رب  عماج ، دجسم  ياه  هتسدلگ  تساخرب و  رهشمرخ 

.دندش عییشت  نامسآ ، شود  رب  دیهش ،

« تسا هدش  ریهطت  نادیهش  نوخ  اب  رهش ، نیا  ياه  نابایخ  اه و  هچوک  دیوش ؛ دراو  وضو  اب  »

زیچ هب  شیوخ ، مدرم  نیمزرـس و  يدنلبرـس  يزارفارـس و  زج  هک  تسا  ینانز  نادرم و  يدرمیاپ  یگداتـسیا و  روآداـی  دادرخ ، موس 
.دندیشیدنین رگید 

.داب یمارگ  دادرخ ، موس  نازاس  هسامح  همه  هرطاخ  دای و 

ییابطابطروپ یلعدیس  /؟ درک دازآ  ار  رهشمرخ  یسک  هچ 

.دوش یم  رارکت  رهشمرخ ، وت ، يدازآ  درگلاس  ره  رد  مه  زونه  هک  تسا  یلاؤس  نیا 

.دننک دادملق  یعیبط  ار  وت  يدازآ  دننک  یم  یعس  دنریگ و  یم  دوخ  هب  هنارکفتم  تسژ  اه  تاملپید  نارادمتسایس و 

ار ناشدوخ  دعب  دنتفر و  یم  دـیاب  دـندوب و  هدـش  هتـسخ  رگید  دـندوب ، اج  نیا  اه  یقارع  هک  دوب  لاس  کی  بوخ  دـنیوگ : یم  اهنآ 
تسا و هدـش  هداد  ًالبق  لاؤس  نیا  باوج  هک  نیا  زا  هیانک  دـننک ؛ یم  ناهنپ  وت  يدازآ  کیژتارتسا  لـیلحت  روطق  ياـه  باـتک  تشپ 

.تفر یمیدق  لیاسم  نیا  غارس  هب  دیابن 
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، تسا یماظن  جـنرغب  لیاسم  لح  رد  شالت  تقد و  هناشن  هک  هدروخ  نیچ  ياـه  یناـشیپ  لادـم و  زا  رپ  ياـه  هنیـس  نآ  اـب  اـه  لارنژ 
دنتخانش و یم  ار  اه  هناخ  کت  کت  .دندوب  دلب  رتشیب  ار  رهشمرخ  ياه  هچوک  اه  یناریا  دنیوگ : یم  اهنآ  .دنروآ  یم  يرگید  لیالد 

هدـننک هلمح  يورین  هک  تسا  یعیبـط  دـندوب و  هدـننک  هلمح  يورین  اـهنآ  یفرط  زا  .دـنداد  یم  یناـشن  یـسک  مسا  هب  ار  ناـبایخ  ره 
.دوش یم  زوریپ  هشیمه 

؟ درک دازآ  ار  وت  یسک  هچ  مسرپ  یم  رهشمرخ ، وت ، زا 

؟ دندرک یم  يرامش  هظحل  تا  ییاهر  يارب  هک  وت  نادنزرف  ناما  یب  لیس 

؟ دوب تا  يدازآ  لماع  وت ، ياه  هچوک  رد  هدش  هتخیر  قحان  هب  ياه  نوخ  زا  ناشیا  هدمآ  شوج  هب  تریغ 

؟ دوب هسامح  نیا  تلع  دناوخ ، یم  اعد  شا  هدیتلغ  نوخ  رد  نادنزرف  يارب  هک  نارامج  ریپ  بش  همین  ياه  همزمز  ای 

.یتسه وت  دوخ  هسامح  نیا  دهاش  نیرت  کیدزن  هدنهد و  خساپ  نیرتهب  هک  ارچ  مسرپ ؛ یم  وت  زا 

نوفدـم كاخ  ریز  ناردام  هتفخ و  نوخ  رد  نادیهـش  همزمز  .يدینـش  یم  ار  لاغـشا  شوماخ  ياه  بش  همین  دایرف  هک  يدوب  وت  اهنت 
.دیچیپ یم  وت  شوگ  رد  اهنت  هدش  رپرپ  ياه  لگ  هتخیرورف و  ياه  هناخ  يادص  هارمه  هب  هدش 

.يدیشک شوغآ  رد  ار  رس  یب  ياهرکیپ  هنانابرهم  يدرک و  نیزم  يدیهش  مان  هب  ار  نابایخ  هچوک و  ره  راب  لوا  هک  يدوب  وت 

یم ییـالال  تنادـنزرف  يارب  مونـش  یم  ار  وت  يادـص  .ینک  یم  دنخـشیر  ار  اـه  لارنژ  اهرادمتـسایس و  هک  مونـش  یم  ار  وت  يادـص 
.درک دازآ  ادخ  ار  رهشمرخ  ینز : یم  دایرف  تسا ، هدش  رپ  هناردام  ياه  کشا  زا  تیاهدور  هک  یلاح  رد  هرخالاب  یناوخ و 

یمیقم بیبح  !/ رهشمرخ ماوت ، دنزرف  نم 

ییاهر دورس  نیرتابیز  يداش ، ياه  جوم  رب  راوس  طش ، اب  اون  مه  دنا و  هدادرس  هلهله  نینچ  هک  تسا  هلیبق  نیمادک  يداش  دایرف  نیا 
؟ دننک همزمز  ار 
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یم راگدای  هب  شیوخ  يارب  ار  ناـشیاپ  ياـج  كربت ، هب  دـشک و  یم  شوغآ  رد  ار  هتـسخ  ياـه  ماـک  شا ، هدرک  قرع  نت  اـب  هداـج 
.دراذگ

اب وش  اون  مه  ار و  عماج  دجسم  ياهدایرف  ونشب  ار ، يزوریپ  شوخ  زاوآ  ونـشب  رهـش  ياه  هزاورد  رب  ناباوخب  شوگ  نادرگب و  مشچ 
.يدازآ یبآ  ياه  هظحل 

.دناوخ یم  یبوکیاپ  هب  ار  وت  شیوخ ، ياه  هناریو  رد  هتسارآ و  هرهچ  یسورع ، نوچ  نونکا  هک  یناقلاط  يوک  هب  راذگب  ياپ 

دنا هداهن  كاخ  هب  رس  هدجس ، هب  هک  ینادرم  رتوس  نآ  نیبب  .ار  شا  هتسخ  نت  نک  شزاون  ار و  رهـش  نینوخ  هزات  ياوه  شکب  سفن 
ناهج رازم  رب  ار  هدشرپرپ  خرس  ياه  لگ  راپسب  رطاخ  هب  و 

ارآ ناهج  ِيارآ 

راگدای هب  ياهاپ  ياج  منز و  یم  هسوب  تکاخ  رب  نونکا  .يردام  نیلاب  زا  هدنام  ادج  يدنزرف  رهـشمرخ ! يا  وت  دنزرف  منم  ما ؛ هدمآ 
.مسوب یم  میوب و  یم  ار  تادنام 

ار تنت  بوخ  يوب  میرگب و  تا  هناش  رب  ار  ییادج  اهلاس  ات  مریگب  تشوغآ  رد  ات  ما  هدمآ  .تنینوخ  ياه  هظحل  ترایز  هب  ما  هدـمآ 
ماوت دنزرف  نم  دننادب  ناگمه  ات  منک ، ما  هماج  هشیمه  رطع 

سکع شیوخ  هرطاخ  رد  راچان  هب  هک  هاگ  نآ  دیرگ ، یم  طش  .راصح و  ياهزور  زا  میوگب ؛ اه  هرطاخ  نیگمغ ، طش  اب  ات  ما  هدـمآ 
زا یتقو  دناشن ، یم  جوم  رب  ار  شیوخ  ياه  هدنخ  دهد و  یم  رس  ههقهق  يداش  زا  دعب ، يا  هظحل  دنیب و  یم  شیوخ  رد  ار  يا  هناگیب 

.دیوگ یم  نخس  دادرخ  موس  هسامح  نادرم 

موس بورغ  رد  لاـس  ره  يدازآ ، ناگدـش  لد  هتـسویپ و  قوشعم  هب  ياـه  ناـج  ساـپ  هب  تداهـش ، میرح  تمرح  ساـپ  هب  نونکا  و 
نادیهـش رازم  رب  سگرن  کشا و  لغب  کی  اب  رهـش ، دتـسیا و  یم  ياپ  رب  شیوخ  دم  نیرتدنلب  رد  دشک و  یم  كرـس  طش ، دادرخ ،

.دناوخ یم  هحتاف  يدازآ ، هار 

نوخ يوب  رهـشمرخ ، ...يراـگزور  يزور  هک  منکن  شومارف  زگره  اـت  منک  یم  رورم  ار  طـش  تارطاـخ  لاـس ، ره  وت ، دـنزرف  نم  و 
يزور هک  دوـشن  مشوـمارف  اـت  دـش و  ریهطت  يدازآ  هار  دیهـش  رازه  نارازه  نوـخ  اـب  مرهـش  كاـخ  هک  منکن  شوـمارف  اـت  تـفرگ ،

«. درک دازآ  ادخ  ار  رهشمرخ  ، » يراگزور
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روپ یمشاه  تاداس  مرکا  / تسا نوراک  جاوما  تناوسیگ ،

! تسا رهشمرخ  هک  يدیشروخ  يانشور  رب  مالس 

! تسا رهشمرخ  هک  يرادیپس  يراوتسا  رب  مالس 

؟ دنیوش یم  خرس  جاوما  رد  نت  شتآ ، نوخ و  نامد  هدیپس  رد  هتسد  هتسد  تناگدنرپ ، هک  يرهش  مادک  وت 

؟ دنا هدناوخ  يدبا  یمایق  اب  ار  يراوتسا  یگداتسیا و  زامن  تیاه ، لخن  هک  يرهش  مادک  وت 

.تسا ناراب  ربت  دنا و  هداتسیا  ... 

.لوات مخز و  راشتنا  لصف  رد  دنا  هداتسیا 

، دنشک یم  گنچ  هب  ار  ناشناوسیگ  هیوم ، هب  وپ ، هزره  ياهداب  دنا و  هداتسیا 

؟ تسسا نوراک  مطالتم  جاوما  تناوسیگ ، هک  يرهش  مادک  وت 

زج يزیچ  راگنا  ناشاه  هزوک  رد  دنتشگ و  یم  رب  اه  همشچ  زا  رتسکاخ  كاخ و  رد  شود ، رب  هزوک  تنارتخد ، هک  يرهش  مادک  وت 
لک ار  خرس  نارتوبک  دیپس  زاورپ  نانز  هّجـض  تناردام  دننوخ و  رد  اهر  ياهرکیپ  هیوم  رازه  نارهاوخ  تنارتخد ، هک  دوبن ، توکس 

؟ دنشک یم 

؟ دنناهج نادرگرس  ياه  مشچ  همه  نانابزیم  نیمز و  هتسب  همین  ياه  کلپ  تیاه ، هرجنپ  هک  يرهش  مادکو 

.رّدکم روانت  يا  رپرپ و  هداتسیا  يا  يرهش ، مادک  وت 

یناخ میرک  هزمح   / وت نامسآ  ِیبآ  تمس 

! تماقتسا نیمزرس  نیرت  نینوخ  مایق و  رهش  نیرت  مرخ  تداهش ، مانمگ  ياه  لگ  نکسم  رب  مالس 

رب قوش ، کشرس  يدوشگ و  يداش  ياه  هراتس  يوس  هب  ار  شیوخ  شوغآ  دودز ، وت  يامیس  زا  ار  یهایس  هدیپس ، هاپس  هک  هاگ  نآ 
! قشع خیرات  نینوخ  هفیحص  يا  جورع و  زبسرس  غاب  يا  .دیکچ  تخرُس  ياه  هنوگ 
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.تسا يراج  ناگدادلد  ياه  لد  رد  تنادیهش  غاد  هودنا و  رهن  زونه  تسا و  یقاب  هفطاع  ياه  گربلگ  رب  تنارای  دای  منبش  زونه 

.دندیچوک شرع  هب  تنامسآ  یبآ  تمس  زا  اه  هلالآ  دییور و  وت  كاخ  رد  يرارق ، یب  ِقیاقش  نیرت  خرس  رهشمرخ !

.دشخرد یم  بان  بارش  نوچ  هلال ، هنامیپ  رد  هک  تسا  يا  هلاژ  رهشمرخ ،

.تسا ناکلاس  لصو  لصف  رهشمرخ ، ینامسآ  حتف 

.دخرچ یم  نهد  هب  نهد  تزبس ، خرس و  ناروآ  مزر  تیاور  نادیهش ! رهش  يا 

روپ یمشاه  تاداسلا  مرکا   / ...يزور ما  هدینش 

وت يارب  مفابب  یناوسیگ  اه ، ناراب  زا  ما  هدمآ 

وت يارب  مزاسب  یلگ  جات  اه ، هراتس  زا  ما  هدمآ 

مروایب هدنرپ  تا  یسک  یب  يارب  ما  هدمآ 

میاس یم  تسد  تیاهراوید  هرهچ  رب 

تبالـص يا  رهـش ، هوک  يا  رهـش ، تخرد  یب  يا  رهـش ، هدـنرپ  یب  يا  تا ، ییاهنت  یگنارک  یب  رب  میاس ؛ یم  تسد  تیاه  مشچ  رب 
! ملسم یگداتسیا  يا  مسجم ،

.رهش نامسآ  يا  منکشب ، ار  تیاه  هرجنپ  قیمع  باوخ  ات  ما  هدمآ 

.يدمآ زارف  يداتسیا و  وت  هک  منک ؛ توعد  هدنرپ  لقن و  زا  یتفایض  هب  ار  تا  ییالاب  ياه  هچوک  نیرتوتسرپ  یب  ات  ما  هدمآ 

.نیدرورف ياهداب  رد  یشاب  هدرکن  اهر  وسیگ  وت  رگا  تسارپرپ ، مندمآ 

.یشاب هدرپسن  یشومارف  هب  هرابود ، ینتسیز  زاغآرس  رد  ار  تا  یسک  یب  ياه  لاس  مخز  رگا  تسا ، رپرپ  مندمآ 

.یشاب هدربن  دای  زا  ار  تیاه  هناریو  رگا  تسا ، رپرپ  مندمآ 

.ردنب هداس  طیسب  رد  دنا  هدوب  تلاسدرخ  ناکرتخد  نماد  اه ، جوم  يراگزور ، هک  ما  هدینش 
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ياه لخن  رتسکاخ  رب  تنارداـم  دـندناوخ ، یم  هتخوس  ياـهزاوآ  اـب  تنارتخد  دـندناوخ ، یم  زاوآ  هتخوس  ياـه  هرجنح  اـب  تنادرم 
...ما هدینش  .دندرک  یم  هیوم  دندیشک و  یم  لک  هتخوس 

این یقاتشم  دیمحدیس  / يرتسکاخ دبنگ 

...خیرات هتفرگ  رابغ  نامسآ  يا  رهشمرخ 

! رهش نینوخ  يا  ...نامیا  شتآ  رارش  ناگتشرف ، هاگ  هسوب  يا 

.تسا تداهش  خرس  هداب  ِناگنشت  كانشطع  موقلح  دارم  ناقشاع و  لد  دوصقم  وت ، نینوخ  هناخمخ 

.نادرگ قاشع  نیب  قفش  هاگن  هفحت  ار  نونج  رغاس  زا  يا  هعرج  كالفا ، ییایربک  ناتسآز  كاخ ! شیاین  تسد  يا 

راظتنا رد  هتخیگنارب ، ار  نامرگ  شورخ  عبط  تا ، هنادـنر  گنهآ  نینط  هدـیچ و  رب  ام  ییایند  تخَر  وت ، داـی  ییاونین  همغن  هک  کـنیا 
ین زیگنا  برط  ياون  هک  ارچ  میوش ؛ گرم  صقر  نیرتابیز  رگ  شیامن  ات  میقح ، ییالو  قفا  زا  يرگید  رصان » نم  له   » يادن تعلط 

...هتخادنا روش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ییاروشاع  مد  ار  نامدوجو 

.دیحوت رگشل  یتوکلم  ناگداپ  نآ ، عماجدجسم  تسا و  قشع  نیگآ  دعر  شرغ  هاگ  هولج  رهشمرخ ،

دیهـش يرادـیاپ ، رادرـس  روضح  هحیار  زا  زونه  نآ  یگتـسارآ  توارط و  تسا و  رهـش  نیا  يزوریپ  تمواقم و  ملع  عماـج ، دجـسم 
.دریگ یم  همشچرس  هک  تسارآ  ناهج  دمحم 

تباصا ياه  شکرت  اب  مالـسلااهیلع  ارهز  ای  سدقم  ناشن  هک  نآ  خرـس  دـنب  یناشیپ  عماج ، دجـسم  تسا و  نطو  یناشیپ  رهـشمرخ ،
.تسا هدش  زبس  دجسم  يولهپ  رب  هدرک 

...دنا هتشگ  كاخ  رتسب  شوغآ  مه  هک  تسا  یشپت  یب  بلق  اهدص  نوهرم  تسا ، مرخ  رگا  رهشمرخ 

ياهتنا رب  تسب و  یم  رب  راختفا  تماق  دـش و  یم  زارفارـس  رونم ، سأر  نارازه  ولألت  اب  قشع ، هزین  هک  رهـشمرخ  ینامـسآ  ماب  زارف  رب 
.درک یم  یعادت  ار  نوخ  جارعم  شقن  لاصو ، نوگ  خرس  قفش  رهش ، هاگن  یناشکهک  قفا 

یم شنیرفآ  راد  رب  هک  یششخرد  ره  اب  هسامح  دیشروخ  هک  دییاپن  يرید  یلو  دومن ، یم  ردک  ار  رهش  ياضف  هچ  رگا  مجاهت ، رابغ 
.دیناشوپ رهشمرخ  دنمونت  رکیپ  رب  دبا  ات  ار  ییاهر  دیپس  هماج  تفای ،
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روپ یمشاه  تاداسلا  مرکا  !/ رهشمرخ مالس 

! وت رب  مالس 

داب تزبس  هاگن  ینازرا  اه ، هلال  نیرت  خرس 

! نشور هسامح  يا  ترادید  هب  مدوب  هدمآ  اه  تسدرود  زا 

یب كالپ  اهدص  اب  انشآ  يادص  ره  ات  مدمآ  راثیا ، تماقتسا و  نیرولب  توعد  ات  مدمآ  نم  دز و  هرارش  یگدازآ  هرارـش  تهاگن  رد 
.مشاب ینابیاس  ار  تناماد  رس  یب  ياه  لخن  ات  مدمآ  ریجنز ،

.دهد یم  تشهب  يوب  هک  تناتسد  ات  مدوب  هدمآ  اه  تسدرود  زا 

ربص همه  نیا  زا  مریحتم  ردق  هچ  ما ، هدمآ  دجو  هب  وت  نامیا  زا  ردق  هچ  نم  و  یجنگ ، یمن  تاملک  رد  یناهنپ ، گنگ ، يریوصت  رد 
.تماقتسا یگداتسیا و  و 

هب ار  تناسکی  كاخ  اب  ياه  هناخ  ات  ما  هدمآ  .مدرگ  وت  ياهوم  ناشیرپ  هدنفاب  ات  ما  هدـمآ  .ترادـید  هب  مدوب  هدـمآ  اه  تسدرود  زا 
گرزب ادخ  ناذا و  رطع  زا  زیربل  یمیـسن  هب  طش ، دولآ  هم  بورغ  هب  ما  هدیـسر  ما و  هدمآ  .منک  نامهیم  قشع  زامن  تعکر  ود  یکی 

.دوش فصو  هک  تسا  نآ  زا  رت 

.ددرگ تسدـقم  كاخ  راد  هنیآ  نامهاگن  ات  نک  مرگ  تدوجو  يامرگ  هب  ار  ملد  .رهم  زا  یناوراک  اب  ما  هدـمآ  اـه  تسدرود  زا  نم 
رـسارس ینایـشآ  تیاه ؛ لخن  يراوتـسا  هب  متخاس  يا  هنایـشآ  تنیریـش  زبس و  هاـگن  رد  تداـشر و  راـثیا و  زا  یناوراـک  اـب  ما  هدـمآ 

.تریغ مان  هب  متخاس  يا  هنایشآ  نهیم ، هب  قشع  زا  رپ  راثیا ، تماهش و 

زا یـسرد  ارم  .دـنایور  نم  رد  زبس  یـشمارآ  اه  لخن  غاد  نت  يوب  دـیراب ، یم  رون  ناراب  مدـمآ ، یتقو  .مدوب  هدـمآ  اـه  تسدرود  زا 
یلصت ار  شا  هدیدغاد  ياه  لد  يروبص ، تیاهن  ات  نم  تخومآ و  یگنادرم 

.مداد
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هبنش ود 

دادرخ 1383  4

یناثلا 1425 عیبر   4

may. 24  . 2004

مالسلا هیلع  ینسح  میظعلادبع  ترضح  دلوت 

يداب تهزن  / مالسلا هیلع  نسح  ینب  ناشوپزبس  دالوا  زا  يدیس 

دندیسر یم  اهتنا  هب  غارچ  یب  هچ  ير  رهش  ياه  هچوک 

.دندوب رود  قفا  زا  ردقچ  اه  هناخ  ياه  ماب  و 

مناد یمن 

.دوب ير  رهش  ياهوزرآ  خیرات  میوقت  زور  مادک  رد 

هنیدم زا  يرفاسم  هک 

تشذگ ير  ناشن  مان و  یب  هزاورد  زا 

.دروآرد ياپ  زا  یلاوملا » هکس   » يوک رد  ار  شیاه  شفک  و 
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يرتسکاخ میرک  ای  نارازه  هک  دوب  زور  نامه  هاگرحس 

رهش ياه  ماب  دنتـشاک و  زبس  ياه  هراتـس  شیاپ ، ياج  رد  رهـش ، ریپ  ياه  نابغاب  دنا و  هدرک  هنال  شا  هدروخ  كاخ  ياه  شفک  رد 
.دنراذگب مخت  دیشروخ ، هناخ  یگیاسمه  رد  دنتساوخ  یم  هک  ییاهرتوبک  زا  رارشرپ 

میرک دیس  نآ 

، دوب مالسلا  هیلع  ینسح  ینب  ناشوپزبس  دالوا  زا  هک 

درک یم  نهپ  تدابع  ناویا  رد  ار  شا  هداجس  هک  بورغ  ره 

.دش یم  هدروآرب  نادنم  تجاح  همه  ياعد  اسراپ ، درم  نآ  قح  سفن  هب  دیچیپ و  یم  نینمؤم  همه  زامناج  رد  سای  لگ  يوب 

ثیدح هقف و  نانیشن  هرجح  بالط و 

دنتسشن وا  لامک  لضف و  هرفس  رس  رب 

بذک قدص و  طالخا  هنامز  رد  ات 

.دنریگرب شیوخ  قزر  يارب  یماعط  دوب ، هدش  يراج  وا  نوخ  گر و  رد  لسن  رد  لسن  هک  وا  صلاخ  بان و  تایاور  زا 

تماما رطع  زا  هدنامرود  نایعیش  يارب 

شطع يارب  تسا  یبآ  همـشچ  نتفای  ناـس  هب  دراد ، شیوخ  ییاـهنت  راـب  هلوک  رد  ار  ماـما  هس  اـب  ینیـشنمه  هک  يدرم  اـب  تبحاـصم 
! تریح يداو  ناگدز 

البرک ترسح  رد  اه  لاس  هک  ير  رهش  یلاها 

دندوب هدرمش  قارف  حیبست  هتشرب  کشا  ياه  هناد 

كرابم ثیدح  نآ  تین  هب 

، دوب هتسناد  البرک  ترایز  ناس  هب  ار  مالسلا  هیلع  ینسح  مظعلادبع  ترضح  رادید  هک 

دندیشخب وا  نامشچ  حیرض  هب  ار  ناشیاه  یگنتلد 

زونه و 

، اه یلیخ  يالبرک  هار 
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، تسا هاتوک  هشوگ  شش  حیرض  زا  ناش  تسد  هک 

.درذگ یم  ير  رهش  هداج  زا 
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هبنش هس 

دادرخ 1383  5

یناثلا 1425 عیبر   5

may. 25  . 2004

مزینویهص رب  هّللا  بزح  يزوریپ  نانبل و  یلم  زور 

ییابطابطروپ یلع  دیس  / تسا هتشذگ  لاغشا  ياهزور 

همکچ ریز  هک  ار  تـنطو  كاـخ  ياـه  هرذ  نـیرخآ  يا و  هداتـسیا  تـسا ، فرـشم  اعبـش  ياـهراز  تـشک  رب  هـک  يا  هـپت  يادـنلب  رب 
.ینک یم  هراظن  دوش ، یم  لامدگل  نازواجتم 

هک ییاج  هب  ترسح  اب  وت  میدوب و  هداتـسیا  تسدرود  يا  هپت  يادنلب  رب  ینامز  هک  مروآ  یم  دای  هب  وت  اب  مه  نم  يروآ و  یم  دای  هب 
کشا هرطق  دنچ  هک  تسه  تدای  يدرگرب ؟ تا  هعرزم  رس  رب  هرابود  دوش  یم  ایآ  یتفگ  یم  يدرک و  یم  هاگن  يا  هداتـسیا  نونکا 

رورغ نم  دندیزغل و  تیاه  هنوگ  يور  ادص  یب 

؟ دیکچ یم  نانبل  زیخلصاح  ياه  كاخ  يور  رب  هک  مدید  ار  وت  هدش  لام  ياپ 

زا اهنت  جاودزا  درگلاس  هیده  ناونع  هب  لاس  نیدنچ  میوگ -  یم  ار  ترسمه  نسح -  ما  هک  تسه  تدای 

شا يردپ  ياتسور  زا  ار  نآ  تدوخ  دیاب  هک  دوب  هدرک  طرش  دوب و  هتساوخ  كاخ  تسد  فک  کی  وت 
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ناج ره  هب  ار  كاخ  تشم  کی  يدش و  در  اهرادراخ  میس  ریز  زا  بش  ياه  همین  راب  ره  وت  يروایب و 

! منفک يارب  دوب  هتفگ  اهنت  هچ ؟ يارب  يدوب  هدیسرپ  هک  راب  کی  دنک و  هفاضا  شا  یلبق  ياه  كاخ  هب  ار  نآ  وا  ات  يدروآ  یندنک 

دور یم  دوب  هتفگ  دوب و  هدـیدنخ  درک ، مالـس  شردـپ -  هب  وت -  هب  راب  نیرخآ  يارب  هک  يزور  حبـص  هلظنح  هک  يروآ  یم  داـی  هب 
شناتسود بش  نامه  یتفین و  تمحز  هب  لاس  ره  وت  ات  دروایب  كاخ  راورخ  کی 

؟ دوب هدنامن  وا  زا  مه  كاخ  یتشم  یتح  هک  دندروآ  ار  شتداهش  ربخ  وت  يارب 

رکف .ینیبب  تسا ، هتسشن  وت  يور  هبور  رگنس  رد  هک  ار  يرگ  لاغـشا  زابرـس  هرهچ  دیاش  ات  ینک  یم  مشچ  ناب  هیاس  ار  تیاه  تسد 
هب هک  دراد  هدیاف  هچ  .يوش  یم  نامیشپ  دعب  ...ار  همطاف  شا  هلولگ  زا  هک  دشاب  ینامه  دیاش  .دیآ  یم  رظن  هب  انشآ  وا  هفایق  ینک  یم 

وت و ياـه  غاـب  ياـه  نوتیز  گـنر  هب  ینوتیز ، ياـه  مرفینوا  اـب  .دنتـسه  مه  هیبش  ناـش  همه  هک  مناد  یم  یناد و  یم  يرواـیب ؟ داـی 
نامه .دـنزادنایب  نوتیز  باداش  ناتخرد  دای  هب  ار  وت  هک  دـنا  هدرک  باختنا  نیا  يارب  ار  ینوتیز  گنر  دـیاش  الـصا  .تیاه  هیاـسمه 

.دنتفر نیب  زا  اه  بمب  راجفنا  رد  اه و  کنات  ینش  ریز  لبق  ياه  لاس  هک  یناتخرد 

تنطو هرابود  يدازآ  ینیریش  تسا ، هدش  زارد  وت  يوس  هب  هک  يا  هبعج  زا  يدرگ و  یم  رب  .دیآ  یم  رس  تشپ  زا  یسک  ياپ  يادص 
.موش یم  میهس  یشچ ، یم  ار  يدازآ  نیریش  معط  هک  وت  اب  مه  نم  .يراد  یمرب  ار 

اب هارمه  نانبل  يدازآ  يدـعب  درگلاس  يارب  هک  نیا  هب  ای  تشاـک  میهاوخ  ار  نوتیز  ناـتخرد  هراـبود  هک  ینک  یم  رکف  نیا  هب  دـیاش 
ار دعب  ياه  لاس  هعمج  زامن  هک  دیما  نیا  هب  ینک ، هراظن  ار  نیطسلف  يورب و  دش -  دهاوخ  دازآ  هک  يدعب -  هپت  يادنلب  هب  ترسمه 

.تسا هتشذگ  لاغشا  خلت  ياهزور  هک  ارچ  تسین ؛ رود  زین  نیا  هک  یناد  یم  .ینک  هماقا  یصقالادجسم  رد 
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هعمج

دادرخ 1383  8

یناثلا 1425 عیبر   8

may. 28  . 2004

مالسلا هیلع  يرگسع  نسح  ماما  ترضح  تدالو 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / دوعوم لامج  هنیئآ 

« دراذگ یم  شیامن  هب  ار  تقلخ  ریوصت  نیرتابیز  زورما  قشع ، و  »... 

.دوش یم  تاولص »  » ِرطع زا  هدنکآ  اه  هظحل  دریگ و  یم  ارف  ار  هنیدم »  » ياضف یناثلا ،» عیبر   » ياه لگ  میمش 

.دز دهاوخ  دنویپ  هدرتسگ ، تفگش و  يراظتنا »  » اب ار  شندمآ  هک  يراظتنا  تسا ؛ راظتنا  نایاپ  کنیا  ار  تماما »  » هناخ

رطع قرغ  دیامن ؛ روش  يداش و  قرغ  ار  هنیدم  ِيارـس  تبرغ  ات  بل -  رب  هفوکـش  رطع  اه - ، ناشکهک  يوس  نآ  زا  دـیآ  یم  یـسک 
! روضح

.تسا نامز  ییارقهق  ناتسکیرات  رد  عولط »  » همادا هک  دیآ  یم  یسک 
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.دش دهاوخ  یّلجتم  اه  هاگن  مامت  رد  يزور  هک  یقح  دسرب ؛ شیوخ  نیتسار  قح  هب  ناسنا ،»  » ات دیآ  یم  یسک 

هدنهد تاجن  شتیالو ، ِيامن  قح  ناماد  رد  دوب و  دهاوخ  نیسپاو »  » و نیتسخن »  » ياهرواب ِدنویپ  رد  یفطع  هطقن  هک  دیآ  یم  یـسک 
! داد دهاوخ  شرورپ  ار  جع »  » یلزا دوعوم  یقیقح و 

، هلآ هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ترضح  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ »  » ات مالسلا  هیلع  مدآ »  » زا تسا ؛ ریخ »  » همادا هک  دیآ  یم  یـسک 
(«! جع  ) يدهم مظعالا ، هّللا  هیقب  ترضح  « ؛ ریخ ِیقیقح  ثراو  ات 

« نایـسابع  » تلاهج يانکیرات  رد  ار  مالـسلا  هیلع  يولع  تیالو  غارچلچ  تسا و  نامز  دبلاک  رد  تقیقح ،»  » حور هک  دیآ  یم  یـسک 
.درک دهاوخ  نشور 

.تس ییابیز  تفگش  هیام  نورد  توارط و  تلع  ار  یناثلا  عیبر  هناراهب  هک  دیآ  یم  یسک 

هزات نمچ  هزات و  لگ  هزات و  راهب 

رای نودرگرود ، رای و  کلف  رای و  هراتس 

مشچ دیاشگ  وت  راسخر  لگ  رب  هک  نآ  ره 

! راهب ِکشر  رهچ »  » هب يا  دنک ؟ هچ  ار  راهب 

هدروآ غاب  هب  يروس ، لگ  رگا  تخرد 

! راب دراد  باتفآ  وت ، تماق  لاهن 

! یهلا لامج  هنییآ  يا  دّمحم ، ابا  ای  ناج ، الوم 

.دنا هدش  تهاگن  تباجا  نوتفم  هک  ار  يا  هتفیش  ياه  لد  بایرد  زورما  يدنوادخ ! هوکش  ییابیز و  فّرعم  هک  يرظنم  يا 

« نیـسپاو دوعوم   » ِتمظع هب  ار  وت  دـنا و  هتـسب  تدای  يارّماس »  » هب لیخد  هک  ار  ییاه  تسد  ِتونق  تیاعد ، زبس  تباـجا  رد  باـیرد 
.دنهد یم  مسق 

! الوم ار  نامیاه  تجاح  روآرب 

! تسوت تیالو »  » ياه هنامداش  زا  رپ  اه ، لد  تسا و  هدرک  شیوخ  نوتفم  ار  نیمز  نامسآ و  تدای  مان و  زورما ، الوم !

! تسا دوعوم »  » ناسر تراشب  شدولوم ، هک  يدیشروخ  عولط  تسا  كرابم  هچ  زورما و  ياه  هنامدای  تسا  زیگنارورغ  هچ 
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! مالسلاامهیلع یلع  نب  نسح  ای  دمحمابا ، ای  ناجالوم ،
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ار هنیدم  ماشم  تتدالو ،» رطع   » هک هاگنآ  هچ  ارّماس ! رد  هچ  هنیدم ، رد  هچ  تا ؛ یگدنز  ینامـسآ  ياه  هظحل  مامت  رب  دنوادخ  دورد 
! تخادگ ار  ارّماس  هنیس  تتداهش ،» زوس   » هک هاگنآ  هچ  تخاون ؛

! تسا روش  يداش و  زا  راشرس  هک  تنادناخ ؛ ِتاظحل  نیرت  يراهب  وت و  رب  دنوادخ  دورد 

 - مالسلاامهیلع دّمحم  نب  یلع  ماما  تیاده -  ماما  ياه  ینامداش  وت و  رب  دنوادخ  دورد 

! تسا هار  رد  هک  يراهب  وت و  رب  دنوادخ  دورد 

.ار تتعافش  ترخآ  رد  ار و  تترایز  ایند  رد  نک  نامیاطع  رظن ! تناتسآ  هب  هتسب  مینادنمدرد ، ناجالوم ،

یجنپ هجیدخ  / دیشروخ نیمهدزای 

، ...رون تسا و  قوش  هچراپکی  هنیدم  دنوش : یم  لزان  شرف  هب  شرع  زا  هتشرف ، جوف  جوف  .تسا  راشرس  کیالم  لاب  زاوآ  زا  نامسآ 
هب ار  تشهب  هک  تسا  مالـسلااهیلع  همطاف  مّسبت  تسا ، هدیچیپ  كالفا  هرتسگ  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  دنخبل  میمش 

.تسا هدروآ  قوش  هب  ار  ملاع  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  هدنخ  نینط  ...دراد  یماو  صقر 

.تساه يداش  مامت  زاغآرس  درد ، نیا  ایند ، ياه  یشوخ  مامت  زا  رت  هوکش  اب  يدرد  تسا ؛ هتسشن  قوش  هب  ار  ینیریش  درد  ثیدُح ،

باختنا نیا  هتـسیاش  وت  اهنت  نز ، همه  نیا  نایم  ...ثیدُـح  لاـبب ، دوخ  هب  .يدـنوادخ  هدـیزگرب  وت  هک  راوگرزب ، يوناـب  شاـب ، مارآ 
ات دـش ، ینامـسآ  وت  دوجو  ...تسوت  نآ  زا  گرزب  راـختفا  نیا  لاـبب ! دوـخ  هب  تماـما ...! رداـم  یـشاب و  تماـما  سینا  هک  ...يدوـب 

، درد نیا  هدیشک ! دق  وت  تعسو  رد  هک  تسا  ّدلوت  کی  گنهابرض  درد ، نیا  ار  تیالو  راد  هلابند  هراتس  دریگب ، شوغآ  رد  هناقشاع 
، ...تسا بتکم  کی  زاغآ 

؟ تسا هدش  وت  بیصن  گرزب  تداعس  نیا  هک  یتسین  لاحشوخ  ثیدُح ! ینامسآ ! بتکم  کی 

.يدنارورپ ار  تیالو  رهوگ  راو ، فدص 

.دش تماما  باتفآ  نیمهدزای  قرشم  وت ، دوجو 

...دنز یم  مدق  مالسلا ، هیلع  يداه  ماما  هناخ  رد  تشپ  هنابات ، یب  نامز ،
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...تسا يا  هیرگ  شوخ  يادص  ندینش  رظتنم  هناربص ، یب  داب ،

.دنا هدروآ  نوریب  بآ  زا  رس  نایهام ، دنا ، هدناباوخ  شوگ  اه ، هدنرپ 

...هدنامن ییزیچ  ...دننک ، یم  يرامش  هظحل  ار  دوعوم  هظحل  همه ، همه و  شرف ، ات  شرع  زا  كالفا ، ات  كاخ  زا 

...تسا کیدزن  رایسب  سّدقم  هظحل  نآ 

! تماما دنلب  هدیصق  علطم  تسیرگ ، و 

! روهظ باتک  يابفلا  تسیرگ ، و 

.تمصع ترتع و  هوکشاب  دادتما  تسیرگ ، و 

قوش هب  ار  ماما  هوکـشاب  دورو  ملاع ، تفرگ و  ندـیزو  راـید  هب  راـید  ار ، شنتفکـش  ربخ ، دـش و  قاتـشم  ار  شا  هیرگ  يادـص  داـب ،
.تسشن

.دراد تراهط  ترتع و  رد  هشیر  هک  هبیط  هرجش  زا  يا  هخاش  ریظن و  یب  یتلاصا  اب  دمآ ؛

دش سلجم  هام  دیشخردب و  يا  هراتس 

.ریظن یب  نسُح ، رد  تسا  مالسلا  هیلع  نسح  هک  نامه  دمآ ؛

! ام مشچ  يایتوت  تیاپ  كاخ  يا  يدمآ ، شوخ 

مادقا ینارماک  دمحم  / ریگارف عولط 

ياه هظحل  راثن  شوپ ، هفوکـش  ياه  هتـشرف  شاب  داش  دـیراب و  یم  هنیدـم  نامـسآ  زا  نماد  نماد  هوکـش ، ياه  هفوکـش  نیرت  یقرش 
.دش یم  نیمز  هدروخ  راگنز  گنردرز و 

هنیدم .دـسرب  ییانـشور  قیمع  كرد  هب  هنامز  ات  درک  یم  عولط  اه ، هظحل  يوس  همه  زا  باتفآ  .تاکرب  مد  هدـیپس  دوب و  تارب  بش 
ياه هناورپ  .ریزگان  يرورس  رد  رو  هطوغ  یناثلا  عیبر  دوب و  يداش  رد  قرغ 

دق ندش  هدنرپ  ات  اه  تخرد  .دندنکفا  یم  میسن  شود  رب  زاورپ  زا  یلاش  دندمآ و  یم  یپ  رد  یپ  قوش ،
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گنهآ رد  قرغ  ار  ناهج  رساترس  شیاین ، میـسن  شوخ  يوب  .دندز  یم  هناوج  قوش  رد  زاس ، تشونرـس  ياه  هظحل  دندیـشک و  یم 
ياه هدنخ  دوب و  هدرک  یلجت  یلفط ، هناموصعم  مسبت  رد  رگید  راب  کی  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  زبس  تیالو  .دوب  هدرک  ییافوکش 

ّوج .دوب  هدروآ  رد  نایرج  هب  ار  نتـسویپ  ایرد  هب  قایتشا  نیرتراشرـس  دورـس و  یم  ار  ـالوم  رعـش  نیرت  هزاـت  دـمحم » وبا   » یپرد یپ 
.دوب ییادیش  ياه  بش  بباتهم  یصرق  هب  تیالو  بلق  دوب و  رادیاپان  يربا  هنیدم ،

بش زیگنا  لوه  تیوه  ات  دمآ  یم  دمحموبا »  » دوب و رون  نتسبآ  هنیدم  .دوب  اه  یـسلطا  فیطل  توارط  تفوطع و  نیگآرطع  هنیدم ،
، شیوبشوخ سفنت  ات  دمآ  یم  دمحموبا »  » .دنک نشور  ار  ناتفص 

.دوش زاجح  جیار  نفعت  نیزگیاج 

.دنک فراعت  ناسنا  هب  ار  مسبت  ات  دمآ  یم  دمحموبا » »

دمآ یم  دمحموبا »  » .تسا نتسیز  یقیقح  ِلصا  نیلوا  ینشور  هک  دناودن  هشیر  خیرات  لایخ  كاخ  رد  دیدرت  ات  دمآ  یم  دمحموبا » »
لامک هب  ار  روابان  ياه  يروابان  مامت  ات  دمآ  یم  دمحموبا »  » .دـنک توعد  نایـصع  ناطیـش و  یـشاپورف  ياشامت  هب  ار  اهدـمتعم »  » ات

وربا هب  یمخ  ات  دمآ  یم  .دنک  مخ  ار  نادنز  ياه  هلیم  تشپ  ات  دمآ  یم  دـمحموبا »  » .دـناوخارف شیوخ  هدـنییاز  ریذـپان و  ترودـک 
نیرت کیرات  رد  اه  قبنز  ات  دمآ  یم  دهد ، رارق  شیوخ  يامیس  باتفآ  شبات  ضرعم  رد  ار  اه  لاچ  هایس  مامت  ات  دمآ  یم  .درواین 

ار همشچ  دننک و  یمن  كرد  ار  نامـسآ  ینامز  چیه  هک  ییاه  هلیم  دنک ، مخ  ار  نادنز  ياه  هلیم  تشپ  ات  دمآ  یم  .دنیورب  اه  هظحل 
عولط زاس  هنیمز  ات  دمآ  یم  دمحموبا »  » .دشکب ینالطب  طخ  ار  هدیـسر  خیرات  جوا  هب  تراقح  ات  دـمآ  یم  دـمحموبا »  » .دـنمهف یمن 

زا .دنک  کح  رایـشوه ، نالد  نشور  ریمـض  رب  ار  تبیغ  هدرپ  شقن  ات  تفگ  یم  نخـس  قلخ  اب  هدرپ  تشپ  زا  .دشاب  یگدنز  ریگارف 
یم دمحموبا »  » .دشاب يدنوادخ  تجح  نیرخآ  تبیغ  زاس  هنیمز  دناشوپب و  ار  شیوخ  تبرغ  ات  تفگ  یم  نخس  قلخ  اب  هدرپ  تشپ 

ات دمآ 

هبذاج ریـسا  ار  موادـم  ياهرادـم  نیرت  هنـشت  ات  دـمآ  یم  .دروآرد  هزرل  هب  شیوخ  راوتـسا  ياه  ماگ  اـب  ار  ساره  رهلد و  يوت  رازه 
.دزاس نتشیوخ  یناشکهک 

همطاف يولهپ  هب  ولهپ  دنام  یم  البرک و  رالاس  هلفاق  هناش  هب  هناش  تفر  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  راقفلاوذ  ياپ  هباپ  دمآ  یم  دـمحموبا » »
مالسلااهیلع

هاگدـیعبت شا ، هناش  دوب و  باهتلا  زیخ  جوم  شا  هنیـس  .اه  هظحل  نیرت  باکر  رد  اپ  راظتنا  مشچ  دوب و  راظتنا  باـکر  رد  اـپ  هشیمه 
مارآ ردق  نآ  .دوب  يراج  اهدور  مامت  ترسح  رد  هک  دوب  لالز  ردق  نآ  اهریجنز ،
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نآ دندید و  یم  باوخ  هب  ار  شیایؤر  اه ، بش  مامت  هک  دوب  هراتس  ردق  نآ  .تشاد  یمرب  كرت  ادص  نودب  شبلق  هک  تسکـش  یم 
یناحور تفاطل  یناراب و  یناهرب  اب  هنوگچ  هک  درب  دـهاوخن  دای  زا  هناـمز  .دـش  دـمحم » وبا   » هک هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم   » ردـق

یتفگش رد  قرغ  یتوهال و  هبذج  ریسا  ار  ینارصن » سرطف  ، » شیوخ

.وت تبحم  باکر  رد  اپ  دوب و  وت  مزالم  رمع  رخآ  ات  هک  نانچ  نآ  يدومن ؛ نتشیوخ  راشرس 

هکدوب تماما  تمارک  تفوطع و  رطع  دنک ، نتشیوخ  يزرو  هنیک  همعط  عابسلا ،» هکرب   » رد ار  وت  تساوخ  یم  دمتعم »  » هک نامز  نآ 
خیرات .فرصت  هشیب  ياهریش  ترطف  هب  دسر  هچ  تشاد  یم  او  عضاوت  هب  وت  ربارب  رد  ار  اه  گنس  یتح  دز و  یم  جوم  وت  روضح  رد 

زا نوریب  نالاغـش  دـندرک و  یم  ار  وت  حـیبست  سفق  رد  ناریـش  هک  نامز  نآ  يدروآ ، ياج  هب  زامن  يداتـسیا و  وت  هک  دراد  رطاخ  هب 
، راب نیا  ات  دمآ  دمحموبا » ! » يرآ .دنتخوس  یم  ماقتنا  شتآ  رد  دندیشک و  یم  ار  شیوخ  رورپ  هنیک  روفنم و  ياه  سفن  سفق ،

.دناهر او  ینالوط  راظتنا  نیا  زا  ار  هنشت  ناهج  درابب و  هکم  نامسآ  رب  نماد  نماد  هوکش ، ياه  هفوکش  نیرت  یقرش 
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هبنشکی

دادرخ 1383  10

یناثلا 1425 عیبر   10

may. 30  . 2004

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تافو 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / همیرک يوناب 

همیرک يوناب 

دمد یم  هناخ  نیا  لد  زا  بیجع  يرطع 

نامسآ تمس  زا  دزو  یم  بیرغ  یسح 

تسا يراج  کشا  نیمز  هاگن  زا  زورما 

نامیولگ رب  هدز  همیخ  فرگش  یضغب 

.دوب هدرب  ناتناج  زا  ناوتو  ناتلد  زا  رارق  ، نامأوت غاد  هآو و  کشا  ، ناهرمه گوس  ، هار جنر 

! وناب دوب  امش  اب  قح 

.تسین هودنا  زج  يا  هشوت  ار  قارف  یتخس 
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«، نازحالا تیب   » رد هچ  مق ؛»  » رد هچ  هنیدم ،» » رد هچ  خیرات ، لوط  هب  یتبرغ  تسا ؛ تیاده  نادـناخ  امـش  یلزا  دازمه  تبرغ ، ییوگ 
«! رّونلا تیب   » رد هچ 

! وناب ، دازمه تبرغ  نیا  زا  هآ 

! نامأوت فرگش  هودنا  نیا  زا  هآ 

! عیقب ناهاگماش  رد  هدیچیپ  تسا  مالسلااهیلع  همطاف  تبرغ  رطع  ییوگ 

.دنراپس یم  ناریاز  کشرس  هب  لد  ، مارآ مارآ  ، اه هنییآ  دناوخ و  یم  ارف  نتسیرگ  هب  ار  نامسآ  تیاه ، هتسدلگ  هراو  هودنا 

دبنگ و قاور و  نحص و  مدامد ! ِضغب  هتسکش  ِنارتوبک  متام ! يالوش  هدیشوپ  ِنامـسآ  هتـسشن ؛ مرَح »  » ناج رب  هک  یمتام  نیا  زا  هآ 
! ناریاز کشا  اه  هنیآ  نایم  يراج ، مشچ  هتسب  هتسدلگ 

! نارعاش ِضغب  اه  هیثرم  نایم  يراک ،

ِیف یل  یعَفِْشا  ُهَمِطاَف  اَی  َهَرِخالا ؛ َرادَّلاَو  َكاَضِر  َّمُهّْللَا َو  قشع : دنمدرد  يا  لد  قمعز  ناوخب  کنیا  تسا ؛ تباجا  بیرغ  ِلصف  لصف 
.ِناَّشلا َنِم  انْأش  ِهّللاَدنِع  َِکل  َّنِاَف  ِهَّنَْجلا ،

.تاجاح نتفرگ  ِتقو  تقو ، تسا ؛ تباجا  ِلصف  لصف ،

، ناگتشرف هک  اوقت -  تلیـضف و  ِنوتاخ  نیا  قح  هب  ردارب ،»  » قارف ِياون  ْتبرغ  نیا  قح  هب  همولظم ، هموصعم  هدیـس  نیا  قح  هب  یهلا ،
! هد نامرارق  شا  ینامسآ  ِناتسآ  ِهانپ  رد  ریذپب و  ار  نامیاهاعد  دنرب !-  یم  شا  « تمصع  » هوکش و  زامن »  » تمظع هب  اجتلا 

ياه هنابیرغ  زاین ، ماـمت  اـب  راودـیما ، ياـه  تسد  دـننک و  یم  مگ  اـه  هماـنترایز  رد  ار  شیوخ  تبرغ  کـشا و  ناـنکاوجن ، ناریاز ،
! دنیامن یم  سمل  ار  حیرض »  » هناموصعم

یم رارق  هلالج » ّلج   » دنوادخ يافـش  هطـساو  ار  وناب »  » تمظع نامرد ، دیما  هب  دنک و  یم  تیاکـش  ون  هنهک و  ياهدرد  زا  سک ، ره 
.دهد

! نادنمزاین ترایز  دراد  ییافص  هچ 

.درپس نازخ  ِنازیر  گرب  هب  ار  وناب  ِیگدنز  راهب  دوب و  ینازخ  شا ، يراهب  ریمض  رد  هک  یهام  تسا ؛ یناثلا » عیبر  مهد  »
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! دُرم اه ، لد  يادیوس  رد  ینابزیم  قوش  دوز ، هچ  درمژپ ! هودنا ، ِیناوارف  رد  رهش  دوز ، هچ  اترسح !

.دوسرف ار  شکاپ  ناج  ِناوت  مغ ، تّدش  دوزفا و  نت  ِجنر  رب  تبقاع  شهودنا ، تعسو 

! هنابیرغ تخس  یعادو  تسا ؛ عادو  ماگنه  دوب ! یخلت  تاظحل  هچ  هک  هآ 

! دوش یم  فافع ، تمصع و  نوتاخ  زا  لابقتسا  رظتنم  تشهب ،»  » دیارآ و یم  ار  جورع »  » ياه هلپ  نامسآ ،

دزیوآ و یم  یبوط »  » ياه هخاش  زا  یکی  هب  ار  مق »  » رهش مان  نامسآ ، تسا و  هداد  تسد  زا  ار  يرگید  مالـسلااهیلع  همطاف » ، » نیمزق
.دزادرپ یم  ترضح  میرکت  میظعت و  هب  یهلا ، شرع 

تخاس ناتسلگ  ریوک ،»  » زا نوتاخ ، هاتوک  دنچ  ره  يراهب و  روضح 

هّللِاا ِّیلَو  َْتِنب  اَی  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 

هّللِاا ِّیلَو  َتُخا  اَی  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 

هّللِاا ِّیلَو  َهَّمَع  اَی  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 

مالسلا هیلع  رفعَج  نب  یَسُوم  َْتِنب  اَی  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 

! داب امش  تمارک »  » و تمصع »  » و تمظع »  » رب دنوادخ ، دورد 

، افش يایوج  مینادنمدرد ، وناب !

، اه هنییآ  نماد  ام و  تسد 

« یتَا لَه   » ِناتسآ ام و  يور 

ییاضر هدیمح  / ...تمرح نارتوبک  هارمه 

.دننز یم  طخ  ار  متفه  نامسآ  مرح ، ياه  هتسدلگ 

كالفا يدیپس  ات  كاخ  یهایس  زا  مارآ  مارآ  دنشک  یم  مدق 

ردق نآ  دیآ ؛ یم  قافّتا  يوب  .دننک  یم  هبرجت  ار  یهایس  توکـس و  یلاوح  رد  زاورپ  هلاچم و  ینامـسآ  رد  دنریگ  یم  لاب  نارتوبک ،
.یماکان زا  دنک  یم  رپ  ار  خیرات  ماشم  هک  خلت 

؟ دنا هدز  هناوج  اه  هزیرگنس  مامت  تیاه ، ماگ  ّدر  زا  هک  يا  هدمآ  ریسم  مادک  زا  وناب !
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.تسا عولط  يارب  دیشروخ  هناهب  تا  یناشیپ  دنخرچ ، یم  تیاه  مشچ  رادم  رب  اه  هراتس 
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.نامز ناکم و  زرم  زا  ینک  یم  روبع  تا  یشرع  هدرتسگ  ياه  لاب  اب 

.دننک یم  تاهابم  تا  یسوب  تسد  هب  کیالم 

دنا هدیشوپ  هایس  تمرح  ياه  هتسدلگ  رتوس ، نیا  زاورپ و  يارب  یهاوخ  یم  رتارف  ینامسآ  ینک ؛ یم  هزات  سفن  هام ، همشچ  رانک  رد 
.تنداد تسد  زا  ِبهتلم  ياضف  رد  دننز  یم  سفن  و 

.نامسآ ِیگریت  ِهوبنا  رد  دوش  یم  هلاچم  دیشروخ  دچیپ و  یم  اه  هچوک  رد  نارادازع  جنس  يادص 

.دنا هدیکشخ  نامسآ ، هب  میاه ، مشچ  یتسین و  وناب !

.ما هتسب  لیخد  تحیرض  هب  ار  میاه  تسد  یتسین و 

مدوخ یب  دوخ  زا  تراشرـس ، ِهاگن  هبذـج  اه ، جوا  رد  ات  مریگ  یم  لاب  ار  نامـسآ  زور  ره  تمرح ، رد  اهر  ِنارتوبک  هارمه  یتسین و 
.دنک

.مزیر یم  کشا  ترطاخ ، هدرتسگ  ِنحص  رد  ار  میاهاعد  ِزادنا  مشچ  یتسین و 

.میرگب راز  راز  ار  مهودنا  هوبنا  مراذگب و  نآ  رب  رس  ات  مهاوخ  یم  يراوید 

.تا یبآ  تمارک  يوس  هب  مریگب  لاب  منوماریپ  دکار  ياوه  زا  ات  مهاوخ  یم  يا  هچیرد 

.دچیپ یم  منهذ  ياه  هچوک  رد  نز ، ریجنز  ياه  هتسد  يادص  نانچ  مه 

.دنراب یم  ذغاک  رب  هایس  ییاه  هژاو  دنرادازع و  میاه  تسد 

.دننز یم  طخ  ار  نامسآ  هک  تمرح  ياه  هتسدلگ  هب  دننز  یم  لز  میاه  مشچ  منک ، یم  هاگن 

وناب مسق  ار  وت  تیادخ ، هب  مسق  ار  وت 

وگب نامب و  مهد  یم  تدوخ  هب  مسق  ار  وت 

یبش همین  ياه  هیوملزغ  تشذگرس  وت 

؟ وخ یتفرگ  بش  زور و  دوخ  ِمغ  اب  هنوگچ 

دنگنگ بش  ِرادم  رد  ناشمه  اه  هراتس 

ور يدومن  نامسآ  تفه  هب  وت  منک  نامگ 
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یجنپ هجیدخ  / نابزیم نامهیم 

...دشک یم  دوخ  تمس  هب  ار  اه  لد  دنمورین ، يابر  نهآ  کی  لثم  تا  ییالط  دبنگ  ِتشخ  تشخ 

فاوط هب  ار  نایکالفا  هک  نایکاخ ، ام  ياه  لد  هن  اهنت  .دراد  همادا  كالفا  ات  كاخ  زا  ینیمزارو ، هبذاـج  یـسیطانغم  نادـیم  تعـسو 
...دناوخ یم 

! تهاگرد هشیمه  ریاز  ادخ ، ياه  هتشرف  يا 
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، جاتحم ناینیمز  هب  ار  وت  ابیز  هچ  هدرک و  هصـالخ  ار  شنیرفآ  تدوجو  رد  وکین  هچ  تسا و  هدـیرفآ  بوخ  ار  وت  دـنوادخ  ردـق  هچ 
ارهز هب  هک  ار  وت  مالـسلااهیلع ، هجیدخ  هب  تمارک  رد  هراس ، هب  تباجن  رد  ینام ، یم  میرم  هب  تسادق ، رد  هک  ار ، وت  .دیـشخب ! هیده 

.يا هدننام  مالسلااهیلع 

! هنجلا یف  انل  یعفشا  همطاف  ای 

.میایب وت  رادید  هب  هک  منک  یم  رهطم  ار  دوخ 

.ینزو یب  ساسحا  یکبس ، ساسحا  منک ؛ یم  شمارآ  ساسحا  تسا ، تشهب  زا  يا  هّکت  هک  تمرح  نحص  رد 

!؟ ازج زور  هعیفش  يریذپ  یم  ارم 

موش و نامهیم  تتمارک  ناوخ  هب  تا  ینابرهم  هیاس  ریز  ات  مدرک  وت  هاگن  ییالط  دبنگ  رذن  ار  ملد  رتوبک 

! منک ییادگ  تفرعم ، هناد  بآ و  تتیانع ، فطل و  ياه  تسد  زا 

.دوز هچ  میایب و  رید  هچ  دنز ؛ یم  دنخبل  نم  هب  دنیب ، یم  ارم  هک  راب  ره  .دنز  یم  دنخبل  نم  هب  تا  يا  هرقن  حیرض 

...دوش یمن  ریگلد  نم  زا  ًالصا  وت ، حیرض 

.تسا تشهب  رد  ِنولک  تا ، يا  هرقن  حیرض 

هودـنا یهوک  اب  ما ، هدـمآ  منم ! نیا  کنیا  و  دوش !؟ یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دـنک ، ترایز  تفرعم  اب  ار  وت  سک  ره   » هک نیا  هن  رگم 
! هنیس رد  رون  نامسآ  نامسآ  اب  مبلق ! رد  مغ  ایردایرد  اب  میاه ! هناش  رب 

؟ ینک راشرس  تفرعم  زا  ارم  كاردا  ماج  هک  دوش  یم  مشاب ، وت  يافصاب  ياه  هظحل  ریاز  ات 

اریذپ وت  مهدرس و  اوجن  تناتـسآ  ناگتـشرف  هارمه  نم  یهد ! ارف  شوگ  وت  مناوخب و  همان  ترایز  نم  وت ! مشاب و  نم  طقف  دوش ، یم 
! يوش

تـسود ار  وت  میاه  تبیـصم  ماـمت  اـب  نم  دوش  یم  يریذـپن ؟ وت  میاـیب ، نم  دوش ، یم  یهدـن ؟ مباوج  وت  مناوخب ، ار  وت  نم  دوش  یم 
مدق مادک  تسا !؟ هدنام  هدوشگان  تمرح  رد  هدقع  مادک  زگره ! هن ، ینزب ؟ ما  هنیـس  هب  در  تسد  تیاه ، یبوخ  مامت  اب  وت ، مرادـب و 

؟ تسا هتشگرب  دیماان  تناتسآ  رد  زا 

!؟ تسا هدیسرن  تباجا  هب  تمیرح  رد  اعد  مادک 
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ار يراظتنا  مشچ  دوخ  وت  .تسکـش  یهاوخن  ار  تناریاز  ياه  لد  زگره  سپ  یهاگآ ! نتـسکش  هودنا  زا  يا و  هتـسکش  لد  دوخ  وت 
یهاوخن رظتنم  ار  تمرح  ناراظتنا  مشچ  زگره ، سپ  يا ؛ هدرک  هبرجت 

! تشاذگ

تمرح رد  .تسا  زیربـل  ادـخ  زا  هشیمه  هک  وت  ناتـسآ  هب  میآ ؛ یم  وت  يوس  هب  موش ، یم  گـنتلد  مدوخ  زا  هک  راـب  ره  ارهزلا ! بیاـن 
هموصعم اـی  کـیلع  مالـسلا  .تسا  یّلجتم  ادـخ  تیاـه ، هنیآ  ماـمت  رد  دراد ، ناـیرج  ادـخ  دوـش ! یم  ساـسحا  ادـخ  دزو ، یم  ادـخ 

.دنام یم  عیقب  هب  تیارس  نحص و  تبرغ  ردق  هچ  لوتب ! ناهنپ  ربق  ساکعنا  ترازم  يا  مالسلااهیلع !

يدیراب و كاخ  نیا  ِیلاها  رب  ار ، تا  ینابرهم  زیرکی  ناراب  يداهن و  مق  هدید  هب  مدق  يراگزور 

يدیراب

.دش تتمارک  ناوخ  نامهیم  رهش  يدش و  رهش  نامهیم  ردارب ، لابند  هب  زور  کی 

يدنام هشیمه  يارب  يدمآ و  زور  کی 

.دناشک یم  مق  هب  ار  قشاع  ياه  لد  همه  وت ، رداچ  شوخ  يوب  ملاع ، هشوگ  هشوگ  زا  کنیا  و 

! تیب لها  همیرک  ای 

وت تمارک  يادنلب  نیا  ام و  هاتوک  تسد  نیا 

نایمیکح تاداسلا  زانهم   / رادید رطعم  ياه  هفوکش 

هناقـشاع روضح  اب  ار  وا  ینیب ، یم  تنامـشچ  ربارب  رد  ار  ردارب  مدق ، هب  مدق  یتقو  دشابن ، یلوط  ار  هداج  ناسارخ ، ات  هنیدم  زا  دـیاش 
.ینک یم  سح  یمرگ  هب  ار  شلابقتسا  شوغآ  يزاون و  یم  تا 

ياه هفوکـش  هظحل ، ره  هک  ارچ  تسا ؛ لاصو  رفـس ، يا ، هتفرگ  رفـس  هار  يا و  هدرک  یناـبرق  قشع ، ياـپ  شیپ  ار  ناـج  هک  وت  يارب 
.دنوش یم  ّدلوتم  تحور  ماشم  رد  رادید ، رّطعم 

نیا نیگنـس ، يدـنور  دـنیآ و  رد  تیاه  سفن  .دـنک و  یم  يراج  ار  تنارفـسمه  ِنوخ  ینمـشد ، ياهریـشمش  ناـیغط  هک  نیا  اـت  ... 
.دروآ یمن  بات  ار  تبیصم 
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نشور عمش  اه  بلق  ناتسبش  رد  هرامه  یلو  دیا ، هتشگ  شوماخ  تبرغ ، ِتوهرب  رد  دنچ  ره  هک  يزاون  بیرغ  يوناب  يا  وت  رب  مالس 
! دینک یم 

.تفرگ رفس  ِناج  ناتیاه  مدق  ریز  هداج ، هک  قشع  رفاسم  يا  وت  رب  مالس 

.دینک یم  روبع  شییاهنت  ِنابایب  زا  هرامه  یلو  ددنب ، یم  لیخد  ناتحیرض  رب  لد  هک  هبوبحم ، هموصعم  يا  وت  رب  مالس 

هَّنَْجلا ُهَلَف  اهّقَِحب  افِراع  اهَراز  ْنَم  مالسلا : هیلع  اضر  ماما 

.تسوا ِنآ  زا  تشهب  دشاب ، وا  قح  هب  فراع  هک  یلاح  رد  دنک ، ترایز  ار  مالسلااهیلع ) هموصعم  همطاف   ) ناشیا سک  ره 

مادقا ینارماک  مرکا  / تسا نیگنس  غاد 

.تسا نیگنس  غاد 

.دینکاپ هب  ار  يروبص  ياه  همیخ 

.دینک اپرب  ار  هایس  ياه  هدرپ 

.دناشک یم  کشا  ِلحاس  هب  ار  همه  تسا ؛ نیگنس  غاد 

.تسا رابکشا  مه  نامسآ  همشچ  یتح 

.دراب یم  سای  دیپس  ياه  گربلگ  ناراب ، ياج  هب  نامسآ ، زا 

! دوب هاتوک  ردق  هچ 

! نامرهش ياه  کشجنگ  یتخبشوخ  لصف  دوب  هاتوک  ردق  هچ 

.دچیپ یم  نامیاه  هچوک  رد  تشهب  يوب  تیاه ، مدق  ياج  زا  زونه  ام ! کچوک  ِرهش  يوناب 

.هداتسیا اپرب  تهاگن ، دبنگ  هیاپ  رب  ام ، رهش  زونه 

! دوب یگنشق  ياهزور  هچ 

.يدومن ترتسگ  نامسآ  ياه  سفن  ِنامهیم  ار  نامرهش  هک  زیگنا ، لد  ِحبص  هدفه 
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.يدز هرگ  نامرهش  ياه  میرح  اه و  هشفنب  اه و  سای  نامشچ ، هب  ار  تا  ییاروها  هاگن  هک  زیگنا ، لد  حبص  هدفه 

.دندرک یم  نیز  ار  ترفس  ِراوهار  ِبکرم  دندورس و  یم  ار  وت  نامشچ  یظفاحادخ  لزغ  دولآ ، ضغب  ياه  هیناث  هک  نیا  زا  ربخ  یب 

.ار تمَرَح  ِنما  میرح  مروآ و  یم  رطاخ  هب  ار  وت  منیب ، یم  ار  دیپس  ياه  سای  عمجت  اج  ره 

.راشفب تناتسد  رد  تخس  ار  مناتسد  میاشگ ؛ یم  تیوس  هب  تباجا  ِتسد 

.دشک یم  شیوخ  رد  ار  ندوب  وت  اب  زور  هدفه  ِتارطاخ  ام  رهش  زونه 

.دنک یم  ساسحا  ششوغآ  رد  ار  وت  رهم  ام  رهش  زونه 

شناتسد ِيور  رب  ار ، باتفآ  بآ و  يوناب  هک  تسا  يرگید  زور  ره  زا  رتزیگنا  مغ  زورما  ام  رهش 

.دنک یم  عییشت 

.هتسشن گوس  هب  میظع  یمخز  رد  هدش و  هدیشک  متام  هب  هثداح ، ِیناوخ  زجر  اب  زورما  ام ، رهش 

.دیرابب نامکچوک  رهش  رکیپ  رب  ار  یّلست  ِناراب 

.دینکاپ هب  ار  يروبص  ياه  همیخ 

.تسا نیگنس  غاد 

روپ یمشاه  تاداسلا  مرکا  «/ کیلع مالس  تاداس ! هّمع  »

یم هنخر  ما  هنیس  رد  وت  دای  اب  بورغ ، ره  هک  هنیرید  یتبرغ  رد  قرغ  اهنت ، هتسخ و  رس ، هدیروش  هتفشآ و  میآ ، یم  تمرح  میرح  هب 
.دنک یم  مارآ  ارم  ناماسبان  برطضم و  هاگن  هک  تسوت  سدقم  حیرض  اهنتو  دنک 

.دزاس لالز  فاص و  ار  مدوجو  ات   ، یتصرف ار  کشا  مهد و  نتسکش  لاجم  ار  ولگ  رد  هدنام  ضغب  ات  میآ  یم  تمرح  میرح  هب 

.هانگ رد  قرغ  ، دوخ ياه  یگّرمزور  مامت  زا  اه ، یمدرمان  اه و  يدرمان  مامت  زا  هتسخ  ، میآ یم  تمرح  سدقم  میرح  يوس  هب 
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دـنیآ و یم  تدـیما  هب  اه  تسدرود  زا  هک  ینارفاسم  تمرح ، نارتوبکدـننام  زاـین ، یگنـشت و  ماـمت  اـب  اـت  جاـتحم  میآ و  یم  هتـسخ 
« کیلع مالس  تاداس  هّمع  : » منک همزمز  ، ناگتشرف اب  همغن  مه  ات  دنیاس  یم  تسدقم  حیرض  رب  یناشیپ 

ياه هرانم  هک  نامز  نآ  شنامـسآ ، تسا  یبآ  ردـق  هچ  هدـنکفا و  هیاس  شرـس  رب  وت  هاگن  هک  نامز  نآ  ، مق تسا  یندوتـس  ردـق  هچ 
.دنهد یم  ششزاون  اعد  زبس  ناتسد  نوچ  تهاگراب 

! يدرگ ام  راید  نکاس  هک  یتداعس  هچ  ییایب و  ام  رهش  يوس  هب  وت  هک  یتّنم  هچ 

.دشاب ام  نآ  زا  هک  دوبن  يرهش  ، تزبس تماقا  تندمآ و  دوبن  رگا 

.مزاس ایرد  گنرمه  تا ، ینامسآ  دنلب و  هاگن  دیما  هب  ار  ملد  موش و  رو  هطوغ  قشع  يایرد  رد  ات  میآ  یم  تیوس  هب 

ص:86

هرامش 61 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 276زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


هبنش ود 

دادرخ 1383  11

یناثلا 1425 عیبر   11

may. 31  . 2004

ناخاضر يدایا  تسد  هب  داش  رهوگ  دجسم  رد  ناملسم  مدرم  راتشک 

ییابطابطروپ یلعدیس   / نینوخ شرفگنس 

هاپ هراپ  ياهرکیپ  هدش و  عطق  ياهاپ  تسد و  هتسکش ، ياهرس  ؛ دش هتخیر  داشرهوگ  دجسم  ياه  شرفگنـس  رب  حبـص  زا  هک  ینوخ 
.تسا هدش  رگ  هولج  رگید  راب  الاح  ، هدش

يال زا  هبانوخ  زونه  اما  ، دنا هتـسش  ار  دجـسم  نحـص  ، بورغ ات  حبـص  زا  هک  نیا  اب.تسا  هداتفا  اج  نآ  اج و  نیا  ، هراپ هراپ  ياهرداچ 
واه شفک  زا  چوک  يا  هپک  ، رتوس نآ.دنز  یم  نوریباه  شرفگنس 

.تسا هدش  تسرد  اه  نیلعن 

.دسر یمن  .تسا  هدنام  اج  هب  اهراوید  يور  هک  ینوخ  ياهرایـش  هب  یـسک  تسد  اما  ، دـنا هدروآ  مه  ار  مرح  ياه  نابدرن  نیرتدـنلب 
.دنا هدرک  چگ  ار  نآ  الاح  اما  دوب ، هتشون  يزیچ  نوخ  اب  یسک  اهراوید ، طسو  ییاج 
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ياهزابرس اه و  هدننار  هتخادنا و  ياهرداچ  اب  یـشترا  راد  فقـس  ياه  نویماک  .دنا  هداتـسیا  فیدر  هب  دجـسم  رد  تشپ  اه  نویماک 
یلاخ اه  نیـشام  هک  دننالوبقب  ناشدوخ  هب  ار  نیا  دنناوتب  دـیاش  ات  دـننک  یم  چـپ  چـپ  دنـشک و  یم  راگیـس  مهرـس  تشپ  هک  یبصع 

.تسا

هب اه  ندیـشک  ندگنلگ  اه و  هشام  کچ  کچ  اه و  گنفت  قت  قت  يادص  اهنت  .دـندوب  هتـسب  ار  دجـسمرد  زورما  بورغ  ات  حبـص  زا 
.چیه رگید  دعب  تسا و  هدیسر  دندوب  هدرک  ریگ  دجسم  طایح  لخاد  هک  ییاه  نآ  شوگ 

ات دندوب  هتفرگ  نامسآ  تمس  هب  ار  ناشیاه  هلحسا  اهزابرس  همه  دیاش  ای  یکی و  دیاش  .دنا  هدرکن  محر  زین  مرح  ياهرتوبک  هب  یتح 
لخاد هک  يداسجا  ندب  نحص و  رساترس  هک  ارچ  دننزب  مه  ار  اهرتوبک 

.تسا هدش  هدیشوپ  ینوخ  ياهرپ  اب  تساه ، نویماک 

دجـسم نحـص  بش  اـت  هراـبود  حبـص  ادرف  اـمتح  .دـنیآ  یم  مشچ  هب  رتمک  هدیکـشخ  ياـه  نوخ  تسا ، هدـش  بش  رگید  هک  ـالاح 
.دوش كاپ  ینوخ  ياه  شرفگنس  دیاش  ات  دنیوش  یم  ار  داشرهوگ 
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هبنش جنپ 

دادرخ 1383  14

یناثلا 1425 عیبر   14

june. 4  . 2004

ترضح باختنا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  تلحر 

ینوطالقس میرم  / دش میتی  نارامج 

.دوب ناتسمز 

يدمآ هک 

میدمآ تلابقتسا  هب 

يدمحم لگ  ياه  هخاش  اب 

رورغ ینامداش و  زا  یمجح  رد 

دابآرهم هاگدورف  ات 
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ارهز تشهب  رد  و 

میتسب يردارب  نامیپ 

میتسب ینابرهم  نامیپ 

.مینامب میشاب و  هک  میتسب  نامیپ 

تا هناردپ  تبحم  یمرگ  دوب و  امرس  زوس 

دوب راهب 

دوب ناتسمز  هن ،

میدمآ تا  هقردب  هب  هک 

ارهز تشهب  ات  یلصم  زا 

دندمآ دورف  هتسد  هتسد  ناگتشرف ،

دندیشوپ ازع  سابل  ناگتشرف 

دندرب نامسآ  هب  ار  وت  توبات  ناگتشرف 

.دندادرس هحون  ناگتشرف ،

میتسیرگ ناراب 

میتسیرگ ناراب 

؛ دوب راهب 

دوب ناتسمز  هن 

نیمز دوب  درس 

نیمز دوب  هتسب  خی 

تفر اه  نامسآ  هب  مارآ  مارآ  وت  حور 
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تفر ادخ  زاوشیپ  هب  وت  حور 

دشوپب هایس  سابل  وت  يارب  درک  یمن  رواب  سک  چیه 

دنک يرادازع  وت  يارب  درک  یمن  رواب  سک  چیه 

دناوخب هحون  وت  يارب  درک  یمن  رواب  سک  چیه 
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؛ دنیبن رگید  ار  وت  درک  یمن  رواب  سک  چیه 

ار تنادنخ  هرهچ  نآ  دیفس و  یلدنص  نآ  ار و  وت 

ار تنیشنلد  مرگ  يادص  نآ  ار و  وت 

سک چیه  ...سک  چیه 

دوب غاد  حبص ، تعاس 7  ربخ 

دوب کشا  دوب ، تبیصم 

دوب دولآ  ضغب  حبص ، تعاس 7  ربخ 

دوب هایس  حبص ، تعاس 7  ربخ 

.دوب هدنشک 

دوب راوگان  حبص ، تعاس 7  ربخ 

داتسیا نارهت  بلق 

داتسیا ناریا  بلق 

داتسیا ناهج  بلق 

« نوُعِجار ِْهَیِلا  ّانِا  هِّلل و  ّانِا  »

دش کیرات  هچراپکی  نیمز ،

دندش شوماخ  ناهج  ياه  غارچ 

.دنتخیر رس  رب  یمیتی  كاخ  ناهج ، ياه  هنهرباپ 

.دش زیخاتسر 

.دندمآ نوریب  هناخ  زا  نادرم 

دندز رس  رب  همیسارس  نانز 
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.دنتفرگ مغ  يوناز  ناکدوک 

تفر نامسآ  هب  ناهج ، ریپ  ردپ 

دش میتی  نارامج 

داتسیا ناهج  بلق 
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يداب تهزن  / یّلست یب  غاد 

قدص وت ، روضح  هزجعم  رد  هک  ام  تسا و  هدمآ  نوریب  ادخ  نیتسآ  زا  هک  تسا  ییاضیب  دَی  هتخادـنا ، هیاس  ام  رـس  رب  هک  یتسد  نآ 
«. نوراه یسوم و  ّبِرب  اَّنمآ   » هک میداهن  هدجس  هبرس  وت  بالقنا  ربارب  رد  نوعرف ، نارحاس  نوچ  میدرک ، رواب  ار  ءایبنا  صصق 

.تسا هدش  ناهنپ  دیفس ، ینفک  باقن  رد  باتفآ  خر  تسا و  هدیشکرپ  نامرس  زا  ادخ  تسد  هیاس  هک  مینک  رواب  هنوگچ  نونکا  اما 

ام اشگب و  نفک  نایم  زا  تسد  تسا ، هتـشاذگ  ثرا  هب  تاداس  ياه  گر  رد  ار  ینابرهم  هک  قثوم  تجح  نآ  ّتنـس  هب  زین  وت  اماما !
هلاـیپ رب  سبح  يورادـشون  دـهاکب و  تـنارجه  یخلت  زا  یمک  عادو ، نـیا  هـک  دــیاش  ریگب ! شوـغآ  رد  ار  تنیــشن  تـبرغ  ناـمیتی 

.دنک ریزارس  نامدوجو 

! نامنابرهم ردپ 

رب يا  هحتاف  .دننک  یم  نفد  دوخ  رد  ار  نام  هتفر  تسد  زا  ناج  هک  دنا  هدـش  يا  هدـنک  شیپ  زا  ياهربق  هباثم  هب  نامیاه  نت  هک  نیبب 
! حیسم مد  زا  رت  هدنز  يا  ناوخب  ام 

زاب نام  هدیکـشخ  نوخ  گر و  هب  تایح  دوش و  اپب  يزیخاتـسر  وت ، سفن  زیگنا  لد  رطع  اـب  ناـمیاه  هنیـس  ناتـسروگ  رد  هک  دـیاش 
.ددرگ

رتهب نامه  سپ  دوش ، یم  نام  یگدنز  زوسنامناخ  يالب  ناج  یـشابن ، وت  یتقو  .میزیرب  وت  ياپ  هب  هک  میتساوخ  یم  ار  ناج  ام  هن ! اما 
هروـس تنینزاـن ، مسج  زا  لابقتـسا  رد  كاـخ ، تارذ  اـب  اوـنمه  نامدـسج  دنراپـسب و  كاـخ  هب  وـت ، زیزع  نت  نآ  زا  شیپ  ار  اـم  هک 

.دننزب هسوب  تا ، هدروخ  كاخ  راب  رازه  یناشیپ  نآ  رب  دنهدرس و  نمحرلا 

رب مدق  نوچ  هک  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  نآ  لسن  زا  میا ! شتآ  نوخ و  لسن  زا  ام  میدوبن ! زین  ام  یـشابن ، وت  هک  نآ  زا  شیپ  اناج !
قشع غیت  هب  ندرگ  وا ، نذا  هب  هک  میتسه  يربمایپ  نامه  نامزلارخآ  نادنزرف  ام  .دش  ناتسلگ  شیاپ  ریز  نیمز  داهن ، نایدورمن  شتآ 

.مینک یم  قح  لوسر  میظع  تیرومأم  يادف  ار  دوخ  میراپس و  یم 
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دهش ياج  هب  میدمآ و  ایند  هب  هّللا  حور  مشچ  رد  مشچ  ام  .مینک  یگدنز  ینیمخ  یب  هک  دنا  هتخوماین  ار  ام 

هک میتخومآ  ار  لطاب  اب  هزراـبم  مسر  هار و  هناـکدوک ، ياـه  يزاـب  ياـجب  میدـیکم و  ار  ناـشروش  کـشا  ناـمناردام ، ریـش  نیریش 
.دوب هدیمان  هراوهگ  رد  شیوخ  نازابرس  ار  ام  نامماما 

.تسا هدیشک  رس  رب  تافو  هچراپ  ام  یگدنز  هیام  هک  یتقو  مینامب  هدنز  نامیادتقم  ربهر و  یب  هک  دیهاوخن  ام  زا  سپ 

هک هدنامن  ام  رد  یتوق  زوسناج  يالب  نیا  رب  دـنگوس ! ماما  نینزان  ناج  هب  اما  میا ! هدرواین  وربا  هب  مخ  میا و  هدومزآ  ار  اهالب  همه  ام 
.مینک يروبص  میهاوخب 

.مینیبن ار  نامدوجو  یتشک  رادناکس  یلاخ  ياج  ات  میورب  تسد  زا  یگدز ، تبیصم  نافوت  نیا  رد  زینام  دیراذگب  سپ 

نامدارم ریپ و  يادف  ام  ناجورس 

يدمحا ناخ  دوواد   / دش راوآ  شیوخ  رب  دیاب  وت  یب 

( نتخوس هب  اه  هنیس  دنوش  یم  رت  کیدزن  زور  ره   ) .دنایور دهاوخ  ادرف  هک  يزور  يوزرآ  رب  مراذگبرس  هک  دریگ  یمن  ملد 

؟ هک هب  ای  درب  هانپ  دیاب  هچ  هب  درک ؟ ناوت  یم  هچ  وت  یب  درک ؟ هچ  دیاب  وت  یب 

یم راوآ  نم  هتـسکش  ناج  نت و  رب  هک  دادتما  یب  ياه  هظحل  نیا  مامت  نوچمه  ؛ دش راوآ  شیوخ  رب  درک و  زک  ، تسـشن دـیاب  وت  یب 
.دور یمن  شیپ  دخرچ و  یم  دخرچ و  یم  ؛ دنوش

ناـج مغ  نیا  ینیگنـس  زا  یمک  اـت  ، دز مـه  رب  ار  هدرم  ياـه  تعاـس  باوـخ  و.تسکـش  مـه  زاـب  دوـخ و  رد  تسکـش  دـیاب  وـت  یب 
؟ تساخ دهاوخ  رب  رهش  هتسکش  ياه  هناش  يور  زا  بش  نیا  نتفور  هب  اه  تعاس  ایآ  ...و  دهاکب  ، زادگ

.دنک یم  رترو  هلعش  مراد ، هنیس  رد  وت  زا  هک  ار  یشتآ  دزوس و  یم  منامشچ  رد  زونه  دیشروخ  خرس  شین 

؟ نم یگدنز  همه  يا  .درک  حبص  مهاوخ  هنوگچ  وت  یب  هآ ! ...دنک  یمن  يرای  ارم  رگید  میاه  هلان  هدش و  کشخ  مکشا 
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هب منک و  یم  سمل  ار  محور  یگدیسوپ  میاه ، ناوختسا  مامت  اب  .ار  رومن  یکیرات  قمع  منک  یم  نسح 

! ربص يا  هرطق  زا  غیرد  اما  میوج ، یم  ار  منامشچ  يربص ، هرطق  راظتنا 

وت یب  زگره ! سفنت ، یب  ییاهنت  نیا  رد  وت  یب  تسین  زگره  یـشمارآ  هک  وت  یب  نیغورد  شمارآ  رب  مراذگبرـس  هک  دریگ  یمن  ملد 
.دش راوآ  هشیمه  رب  تسشن و  اج  نیا  دیاب 

.لد تاحفص  رب  هدش  راوآ  ياهرادرم  اه ، هظحل  کیرات ؛ همه  اه  هشوگ 

یمن ار  ییاج  تسا و  هدرکرپ  ار  اج  همه  وت ، یلاخ  ياج  تسیز ؛ وت  یب  ناوتب  هک  مشکب  ناهج  ياجک  هب  ار  متخر  لاـح ، مناد  یمن 
.تفای وت  نتفر  گرزب  تبیصم  زا  یناشن  ناوتن  هک  ییاج  هن  دشاب و  هدنارتسگن  یشرف  وت ، هودنا  هک  یبای 

.دنز یم  دایرف  مناج  رد  یکیرات  رومن  قمع  مشچ و  رد  ار  نازوس  ياهدیشروخ  شین  منک  یم  سح 

یم ار  وت  ناـشن  نامـسآ ، هدرک  مرو  نهذ  زا  منز و  یم  داـیرف  ار  تماـن  راـید ، هب  راـید  رهـش و  هب  رهـش  .مدرگ  یم  هچوک  هب  هچوـک 
.دوش یم  زاب  ییاهنت  هب  ور  هک  هچیرد  ره  زا  هرجنپ و  ره  زا  .میوج 

؟ نامز ياجک  رد  ناهج ، ياجک  رد  .تفای  مارآ  ناوت  یم  ناهج  ياجک  رد  وت  یب 

روپ یمشاه  تاداسلا  مرکا  / يدیسر قشع  هب  وت 

اب ار  شیوخ  شمارآ  هک  نامز  نآ  دـش ، تبیرغ  اهنت و  ناتـسد  هدنمرـش  هشیمه  نامه  اگن  .میدـیرفآ  رون  راـجفنا  میدرک و  بـالقنا 
.يدرک هلماعم  شیاسآ ، رطاخ  هب  اهنت  راگزور ، نادرمان  ياه  یمدرمان  اهدیعبت و 

یمیتی ام  يدرک و  زاورپ  يدیـسر  قشع  دـنلب  زاورپ  هب  وت  تفرورف و  هنیرید  یتبرغ  رد  ناریا ، نامـسآ  هک  دـییاپن  يرید  نم ! ناـبرهم 
.میراد دنویپ  رون  كاردا  سح  هب  ار  شیوخ  نامز 

.میتشگ لالز  يا  هنیآ  رادغاد  ام  يدرک و  زاورپ 

ناماه هدورس  ون  ماقم  تماق  تا ، ییاهنت  مغ  ات  يدناسر  نامسآ  هب  ار  تعاجش  تماقتـسا و  لخن  نیرتزبس  دنلب  حور  يدرک و  زاورپ 
.درک مخ  تمایق  ات  ار 

دایرف راو ، جالح  خیرات ، هنیس  رد  تمان  تسانشآ و  ناریا  ریمض  اب  تهاگن  زبس  تعـسو  یگداتـسیا ! يرابدرب و  نارک  یب  يایرد  يا 
.دنز یم  قحلاانا 
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دز و رفک  ناهد  رب  تشم  تیادص ، تمظع  هوکش و  هک  ناس  نآ  يدمآرد ؛ زاورپ  هب  نئمطم  یحور  اب 

.تشاد هگن  هدنزار  ناریا 

حبـص کی  يانـشور  نوچ  يدوشگرپ و  وت  اما  دوب ، نامییاهنت  تاظحل  رگـشزاون  تندمآ  زورما ، ات  هک  دـنگوس  تتباجن  تعـسو  هب 
روبص وت  دای  اب  هشیمه ، نوچ  مه  زاب  ار  ناماه  هراتـس  بورغ  مینک و  هبرجت  تدای  اب  ار  نامبالقنا  رهظ  ات  يدمآرد  زاورپ  هب  نیرولب ،

.میشاب

نوخ دولآ ، هم  یبورغ  نوچ  ناماه  لد  تزاورپ  رد  هک  دنگوس  تمان  يادنلب  هب  يدنوادخ ؛ راگدنام  هشیمه  حور  يا  يدرک ، زاورپ 
.درک هیرگ 

.تسا يرادیب  لماکت و  يانعم  نشور ، يا  هراتس  نوچ  خیرات ، رد  تمان  هک  نافرع ، هشیدنا و  درم  گرزب  يا 

؟ دشن نامهیم  نوخ  کشا و  زا  يا  هرفس  رب  انیب  هدید  مادک  ار  وت  زاورپ  مغ 

نایمیکح تاداسلازانهم   / مارآ یلد  اب 

تفهن هرهچ  هام  تسبورف و  هدید  هراتس 

دناوت راوگوس  هلمج  ناهج ، نانشور  هک 

ملق قرف  تفاکش  رعش و  تماق  هدیمخ 

دناوت رارق  یب  بات و  یب  هیفاق  فیدر و 

.دوشن هلماعم  زور ، تمیق  هب  ات  يداهن  تفارش  ياه  هناش  رب  ار  تناما  مارآ و  یلد  اب  یتفر  وت 

.نئمطم یبلق  اب  یتفر ،

.لاسنهک ياه  هبرجت  هب  يدرپس  هک  ییاه  هشیدنا  ناوج ؛ ياه  هشیدنا  هب  راودیما  يریمض  اب  یتفر ،

ازع ياه  هماج  زا  يا  هدز  نافوت  يایرد  بالگ و  رطعم  ياهدیراورم  ناور و  یتوبات  زارف  زا  یتشذگ  و  ... 

.هدمآ عییشت  هب  ِناج  رامش  یب  زارف  زا  یتشذگ 

؟! دننک یم  كرد  ادخ » ياضر  يارب   » ییوپاکت رد  ار  شمارآ  تعرس ، تشحو و  ِلسن  تافتلا ، یطحق  رد  زورما ، ایآ 

.درب یم  جنر  ار  یمیتی  تسا ، زونه  هک  مه  زونه  زور ، نآ  هلاسهد  كدوک 
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یناخ میرک  هزمح  / تسام اب  هشیمه  تهاگن 

هحفـص رب  ار  تقـشع  منرت  هنوگچ  وگب  .تساهرواب  تعـسو  شخب  مایتلا  زونه  تا  یناراب  روضح  لد ! ياه  هچوک  سپ  يانـشآ  يا 
؟ میزاس میسرت  لد  کچوک 

.تسا يراج  ام  رب  نامز  يارو  زا  زونه  تنابرهم ، ياه  تسد  راشبآ 

رد ار  تقارف  هودـنا  مجح  اـنابرهم ! میوگب ، راذـگب  يا ، هتفر  هک  نونکا  .تسا  هدـناشن  یتـسه  كراـت  رب  ار  وـت  تارطاـخ  راـگزور ،
؟ منز دایرف  هوک  نیمادک 

.دنتسه تا  ینامسآ  ياه  هرطاخ  يوجتسج  رد  هام ، قمر  یب  رون  رد  تناقشاع ، هناسمتلم  ياه  تسد  زونه 

.دش یلاخ  اه  هدنرپ  لاب  يادص  زا  نامسآ  شوگ  دندرک و  شومارف  ار  زاورپ  ناگدنرپ ، یتفر ، هک  يزور  اه ! لد  بوبحم  يا 

یب مشخ  گـنهآ  شورخرپ ، ياـهدور  دنتـشادن و  ار  نارک  یب  ياـهایرد  یبآ  شمارآ  لـمحت  رگید  مه ، ناـیهام  یتفر ، هک  يزور 
.دندرک یم  دایرف  لحاس ، هنیس  رب  ار  ناش  يرارق 

.درک یم  يرارق  یب  مه  ییابیکش » ، » یتفر هک  يزور  ینامسآ ! رثوک  يا 

.تسشن میهاوخن  نامیاه  لد  زا  زگره  ار  تهاگن  باتفآ  درم ! يا  .داد  ياج  شدرس  نت  رد  ار  وت  نیمز  دوز  هچ  يرآ !

يردیح هموصعم  !/ دنا یلاخ  هچ  اه  هظحل  وت  یب 

یم تماق  وت  رد  ریبکت ، ياه  هتـسدلگ  دـید و  یم  رون  زا  يا  هداجـس  يور  هب  ار  وت  هک  هاـگ  نآ  تفرگ ، یم  وضو  وت  رکذ  رد  رحس ،
.دنتسب

.يدرک یم  يراج  ار  دمح  تیدبا ، بارحم  نیرتدنلب  رد  وت  هک  هاگ  نآ 

.يداد دنویپ  تونق  ناشکهک  هب  ار  باتفآ  وت 
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ندیپت كاخ ، اب  ار  هشیدنا  يدرک  انشآ  يدناسانش و  زبس ، ياه  هیواز  تعسو  هب  ار  شیور  تلاسر  وت 

راضتحا رصع  رد  ار  نتشادرب  ماگ  دایرف و  خرـس  ياه  هژاو  رد  ار  نتـسیز  دازآ  يدازآ ، تشد  رد  ار  ندیـشک  سفن  نرق ، بلق  رد  ار 
.ّتیناسنا

! دنا یلاخ  هچ  اه  هظحل  وت  یب  و  ... 

.دوش یم  نفد  رابهدنا ، یتوکس  رد  بآ ، نشور  حطس  .قیاقش و  تشد  دادتما  رد  یتح 

یمطاف نیسحریما  دیس   / وت بورغ  اب 

.دیئارگ يدرز  هب  وت  بورغ  اب  ماهایور ، زبس  ناتخرد 

! اماما

ما یکدوک  دنلب  ياهراوید  سپ  زا  هک  هاگ  نآ 

مدرک ساسحا  ار  تناتسد  يامرگ 

متسشن ناگتشرف  لاب  رب  هک  هاگ  نآ 

مدرک فاوط  تسکع  باق  رود  هب  و 

ممک مهف  اب  هک  هاگ  نآ 

مدرک كرد  ار  ترهمرپ  مالک 

میوگب نخس  تشهب  زا  متساوخ  یم  هک  هاگ  نآ 

مدید یم  نآ  رد  ار  وت 

متسناد یم  ایند  جنگ  نیرت  گرزب  ار  وت  سکع  هک  هاگ  نآ 

مدوب تقشاع  لاح ، نیا  اب  یلو  یتسیک ، وت  هک  مدیمهف  یمن  متسناد و  یمن  هک  هاگ  نآ 

، دوب میوزرآ  نیرت  گرزب  وت ، رادید  هک  هاگ  نآ  و 

« تسویپ ادخ  هب  ادخ  حور  : » تفگ یم  هک  مدینش 
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مدیمهفن

دش هچ  مدیمهفن 
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مردام ياه  هناش  ندیزرل  هک  تقو  نآ  ات 

مردپ ياه  کشا  و 

درک شاف  میارب  ار  وت  زار 

دش هتخود  تسکع  رب  ممشچ  هک  دوب  ماگنه  نآ  و 

مدرک سح  ار  دوخ  یبیرغ  ماگنه ، نآ  و 

مدیمهف هک  ماگنه  نآ 

میوزرآ نیرت  گرزب  هب 

دوب وت  رادید  هک 

تفای مهاوخن  تسد 

مدش ناشیرپ  تخس 

ار تناج  یب  مسج  هک  ماگنه  نآ 

مدید نویزیولت  ياه  هشیش  تشپ  زا 

مدز نآ  رب  هسوب  و 

مدوب نیرتاهنت  ماگنه ، نآ 

مکشا نیرولب  ياه  هناد  ماگنه ، نآ  و 

دنتخیر نیمز  رب  هنابیرغ 

تسا هدش  نامیداه  تزبس ، هلیبق  زا  رگید  يدرم  کنیا  اما 

منیب یم  شهاگن  رد  ار  تنامشچ  رون  مه  زاب 

! دیوگ یم  نخس  وت  زا  هناقشاع  هچ  یناد  یمن  ماما !

تسین اهنت  وا 
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میتسه وا  اب  همه  ام 

! ماما

میدنب یم  نامیپ  وت  اب  ام 

ادهش نوخ  هب  و 
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ینیسح خرس  طخ  هب  و 

میروخ یم  مسق 

هظحل نیرخآ  ات  هک 

دنام میهاوخ  شباکر  رد 

میدنب یم  نامیپ  وت  اب  ام 

میراذگن شیاهنت  هاگ  چیه  هک 

نامیالوم زبس  روهظ  ات  و 

.میشاب وا  اب  مظعالا ، هّللا  هیقب 

مینک یم  ناراب  هدجس  ار  نام  هداجس  هک  هاگ  ره  و 

مینک یم  دنلب  نامسآ  يوس  هب  تسد 

هک میهد  یم  رس  ار  ادن  نیا  و 

يا هنماخلا  اَنَدئاق  ظفحا  مهللا 

یتوکلم تاظحل  نآ  رد  و 

تمرح دیپس  نارتوبک  نیمآ  يادص  ندینش  اب 

میوش یم  قوش  زا  راشرس 

! ناج ماما 

میهاوخ یم  امش  زا 

هدرک یکاخ  هرک  نیا  رد  ناتناقشاع  زا  يدای 

! دینک اعد  ام  همه  تیاده  يارب  و 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / دیشروخ زا  دعب  دیشروخ 
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شود هب  ار  قشع  مَلَع  دیشک  یلع  دیس 

تفرگ اپ  دیشروخ  هلیبق  زا  هک  يدرم 

اه بورغ  زا  تشذگ  دنامن و  لگ  هب  یتشک 

تفرگ ادخان  نیا  هک  شیوخ  تسد  هب  ناکس 

یقرشم درم  نآ  دش  درد  نیتملا  لبح 

تفرگ ارف  ار  نیمز  مجح  مخز ، هک  یتقو 
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گنس يور  گنس  ینامز ، هک  ییاه  نامه  اه ؛ نامیپ  نامه  تساه ؛ تسد  نامه  اه ، تسد  و 

یم هاش  اضر  همـسجم  هرکیپ  رب  ار  یهابت  ِراد  ِبانط  هک  ییاه  نامه  .دـنتخاس  یم  بالقنا  رهـش ، ياـه  هداـج  يور  دنتـشاذگ و  یم 
.دنتخادنا

.تساه تسد  نامه 

؛ دنتـشارفا اه  گنـس  اه ، یثعب  شروی  زا  نطو  راصح  يارب  دوخ  نت  زا  هک  ییاه  تسد  دندیرفآ ، البرک  لاس  تشه  هک  ییاه  تسد 
.دنا هدنام  درم  هک  ییاه  نامه 

ار نام  هدرک  رفـس  ریپ  ياه  تسد  یمرگ  هک  ییاه  تسد  نامه  دـنراذگ ؛ یم  تیالو  رـالاس  هلفاـق  تسد  يور  تعیب  تسد  ـالاح  و 
.دنراد

.دهد یم  ار  اه  تسد  نامه  تقادص  یمرگ و  ردق  هچ  تسا و  زورید  تعیب  همادا  مه  وا  هک  دننیب  یم  و  ... 

يارب يا  همان  مغ  .تلم  کی  ياه  کشا  هزادنا  هب  يا  همان  مغ  تسا ، ریدقت  تسد  نیا  دوش ، یم  هتشون  يا  همان  مغ  دادرخ ؛ هدراهچ 
يدازآ و هدنرپ  ییگشیمه  چوک  يارب  .نیمز  ناریا  درم  گرزب  ترجه 

هرکیپ رب  هک  یهایـس  ياه  هچراپ  ندید  تسا ، كاندرد  ردق  هچ  رواب و  يارو  تسا  يا  هعجاف  گرزب و  تسا  يدرد  نیا  .بالقنا و 
.دنا هدیشک  نارامج 

...دیاش هک  ییادرف  دیرگ و  یم  نیمز  دنیشن و  یم  روش  هب  نیا 

.دنک یم  نشور  ار  راکفا  يایاوز  مامت  دشخرد و  یم  تسا ، دیشروخ  نامه  همادا  دنک ؛ یم  عولط  دیشروخ 

.دهد یم  همادا  دنز و  یم  الاب  تسد  دتسیا و  یم 

دریگ و یم  تسد  هب  ار  ناکس 

نامرآ تمس  هب  دیما ، شمارآ و  لحاس  تمس  هب  دیـشروخ ، تمـس  هب  قرـشم ، تمـس  هب  نانچمه  .دهد  یم  همادا  ار  بالقنا  ریـسم 
هچ تسا و  یسک  ره  هتساوخ  هک  يزبس  ياه 

.دشاب هدرک  دوخ  توهبم  ار  اه  هیناث  هک  نیا  ایوگ  نامز ؛ راومهان  نوگمهان و  هنیس  رب  .دزات  یم  هنادرم  ردق 

...دراد همادا  نامزلا  بحاص  روهظ  ات  هدش و  عورش  نیسح  يالبرک  زا  هک  تسا  یهار  نیا 

ییازریم دیعس  دمحم  / هتفرگ رُگ  دیشروخ 
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! ماما ، نیمز ياه  هنیآ  ياوشیپ  يا 

! ماما ، نیبب ار  ام  هتسکش  هنییآ 
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؟ دننک یم  هچ  نادیهش  میرح  اب  وت  زا  دعب 

! ماما ، نیمزرس نیا  علاط  ، تسیچ وت  زا  دعب 

دوبن رگا  دیشروخ  شتآ  دش  یم  شوماخ 

! ماما ، نیچ هشوخ  وت  نشور  ياه  تسد  زا 

دوب هدناوخ  شیوخ  يوس  هب  ادخ  ار  وت  يرآ 

! ماما ، نیبج رب  تدز  هسوب  ، هام هک  بش  نآ 

راوگوس لیخ  نآ  زا  دیسر  یمن  زگره 

! ماما ، نیشنالاب وت  تسد  هب  یسک  تسد 

يدش یم  عییشت  هتخوس  ياه  هناش  رب 

! ماما ، نیمز شود  هب  هتفرگ  رُگ  دیشروخ 

دنام دعب  یتفر و  وت  دندز  قرو  ار  بش 

! ماما نیمه -  اهنت  هدز -  نازخ  یلد  ام  اب 

ار دیهش  نارازه  لیخد  نیبب  اج  نیا 

! ماما ، نیا زا  دعب  ینکن  نامیاهر  رخآ 

نابزرم ریما   / بآ حور 

درد ریوک و  نایم  ما  هدنام  نم  ایرد ، هنیآ و  مامت  یتفر 

درگرب ادخ  ياضر  ...ملد  ضحم  ، تشگرب یب  هداج  راوس  کت  يا 

دش مگ  ام  یمخز  نامسآ  زا  دیشروخ  ترس  تشپ  امش و  یتفر 

درک یم  تا  همزمز  هک  یبل  یّتح  ، دوب اج  نیا  رد  هچ  ره  درم  هاگ  نآ 

شنامیا یمامت  ترجه  رد  دوب  ایند  مظعا  روص  خفن  نیا 
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درز یمامت  ياه  شعن  حور  زا  دنام  اج  ترس  تشپ  مشچ  تفج  کی 

دیشروخ اب  رخآ  زامن  وت  اب  ، دناوخ قشاع  رتوبک  زا  یتشد  و 
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درورپ شطع  خرس  ياه  مشچ  اب  ، دولآ لزغ  زبس  ياه  لاب  اب 

تسین نایغط  تحارص  ارم  رگید  ...تسا  يدنچ  لزغ  يولگ  نیا  تسا  هدرم 

دروآ ار  وت  هک  نآ  هب  منک  نیرفن  ! هودنا يا  يا  هدرک  هایس  ار  لد 

تسین ایرد » لد   » ندیشک بات  ، تسا روش  نیمز  ياه  مشچ  هن ! نیرفن ؟

درگبش هدشمگ  ياه  هناورپ  تلابند  يدومن و  رفس  اهنت 

زیر ایرد  هب  وت  ار  هیرگ  رعش - نیا  زیخرب  ادخ -  حور  بآ -  حور  يا 

درس ياوه  زوس و  فرب و  گرگ و  نیا  نک  ناتسمز  وحم  هدرم  كاخ  زا 

؟ تسا زاب  يا  هنزور  زونه  ایآ  ؟ ایردو هنیآ  مامت  یتفر 

؟ دروآ دوجو  هب  ون  ياهزور  ای  اه  بش  نیا  یهایس  دنکشب  ات 

یجنپ هجیدخ  / تسا هدش  رفس  مزاع  دوز  هداس و  ردق  هچ 

؟ تسا هدش  هچ  ادخ  دهد  یم  دب  یهاوگ  ملد 

؟ تسا هدش  هچ  ادخ  دز ، هّجض  مغ  ردام  هرابود 

داتفا نیمز  ببس  یب  يا  هنیآ  زاب  و 

داد یم  دب  قافتا  زا  ربخ  شنتسکش 

حبص لّوا  زا  ملد  رد  يا  هرهلد  هتسشن 

حبص لّوا  زا  مغ  جوا  ارم  هدرک  هطاحا 

دراد مغ  زاب  تسا و  هتفرگ  هناخ  ياوه 

دراب یم  فقس  راوید و  رد و  زا  ، هآ و 

تسشن هنامز  لد  رد  يربخ  ناهگان  و 

تسکش گرزب  مغ  نیا  زا  مغ  تشپ  تفه  هک 
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دیچیپ نامغاب  نهذ  رد  هعجاف  نینط 
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دیکشخ اه  سای  ياه  بل  هب  هدنخ  يادص 

دش مک  يا  هیاس  خیرات  رس  زا  هرابود 

دش مّرحم  يرادازع و  لصف  زاب  و 

تسا هدش  ردپ  یب  تسه ، وا  رد  هچ  ره  نیمز و 

!؟ تسا هدش  رد  هب  رد  هک ، ریسم  رود  هب  نامز 

دوب يرورض  اوه  نوچ  مه  وت  روضح  ردپ !

تسا هدش  رت  تخس  وت  یب  نامندیشک  سفن 

دوب شدوجو  رب  هتسب  نامندوب  هک  یسک 

!؟ تسا هدش  رفس  مزاع  دوز  هداس و  ردقچ 

دیشخب اه  بلق  هب  یگرزب  غاد  تفر و  و  ... 

تسا هدش  رو  هلعش  غاد  نیا  زا  هنامز  لد 

دندروخ كرت  شمغ  زا  اه  هنیآ  تفر و  و 

دندُرم یکی  یکی  اهلگ  دز و  رپ  راهب 

تخیر یم  نامسآ  زا  شیاعد  رطع  هشیمه 

تخیر یم  نامماک  هب  ار  ادخ  هعرج  هعرج  و 

مزییاپ هک  ایب  نتفکش ! زبس  لیلد 

مزیر یم  درز  ناتخرد  گرب  هیبش 

دنلال اه  هدنرپ  مامت  وت  یب  هک  نامب !

دنلان یم  گوس  ناتخرد ز  گرب  هایگ و 

دراد ار  گرم  معط  اه  هیناث  هاگن 
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دنلافدب نوگشدب و  نامز  ياه  هقیقد 

اه هرجنپ  مامت  یتفر  وت  هک  نامز  نآ  زا 
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دنلاوحا شوخان  رادبت و  هدز ، لد  بیرغ و 

دنیچ یم  هقیلس  شوخ  نامز  تسد  ردق  هچ 

دنلاک یقبام  يدیسر و  بوخ  وت  طقف 

نیگمغ تنداد  تسد  زا  رطاخ  هب  نیمز 

!! دنلاحشوخ ردق  هچ  الاب  ملاوع  یپ 

ادخ ناگتشرف  تحور  ِیسوب  ياپ  هب 

دنلاب یم  شیوخ  هب  دنرظتنم و  مامت 

تفر میاه  مشچ  باق  زا  وت  سکع  هچ  رگا 

!! دننام یب  گرزب  يا  ملد  يور ز  یمن 

دزوس یم  مولگ  مضغب ، تماق  هتسکش 

دزوس یم  مور  شیپ  نم ، یتسه  مامت 

تسا یفاک  یمّسبت  میارب  گرزب ! ردپ 

تسا یفاک  یمدنگ  رذب  ندز ، هشیر  يارب 

تسا تخس  نم  يارب  تتوکس ، گرزب ، ردپ 

تسا تخبدب  بیرغ و  لد  نیا  وت  روضح  یب  و 

دوب يزار  زمر و  میوقت  تبرغ  نایم 

دوب يزاس  تشونرس  ددع  هدراهچ  و 

داد ایند  هب  ار  هودنا  تعسو  تفر و  و 

دادرخ هرهچ  هب  یمیتی  درگ  تسشن 

تسا هدش  مگ  بیرغ  یتوکس  ریز  رهش  و 
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تسا هدش  مگ  بیس  زیگنا  لد  رطع  نایم 

دش مگ  نامسآ  رد  شدنلب  حور  هچ  رگا 

دش مدرم  غارچ  شهار  همادا  یلو 
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نابزرم ریما  / مّرحم هرابود 

تسا هدنام  انشآ  هک  یهاگن  راگدای  هب 

تسا هدنام  ام  يارب  اهنت  وت  گوس  هک  مسق 

تسا يراج  اه  هنیس  هب  مرحم  لصف  هرابود 

تسا هدنام  البرک  هب  ور  ام  هدید  هرابود 

بیجن خرُس و  ياه  ضغب  نآ  ینعم  هب  مسق 

تسا هدنام  اج  هب  امش  زا  يرت  لامتسد  هک 

نیمز ياه  تخرد  راهب و  لصف  هک  مسق 

تسا هدنام  ازع  متام و  رد  وت  شوپ  هایس 

تسشنن رس  يور  هب  تمیحر  تسد  هک  ارچ 

تسا هدنام  ...ادخادخ  اعُد و  هب  ام  تسد  و 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / ...وت یب  دنکش  یم  هرابود 

ناماه لد  تولخ  نورد  دچیپ ، یم  وت  رطَع  زونه 

 ! ناماه لد  تحاس  هشیمه  تسزیگنا ، مغ  وت  یب  هک  نیبب 

تتاجانم توص  نینط  قشاع ! ادخ  هب  يا  تساجک 

ناماه لد  تولخ  زونه  دراد ، ار  وت  راظتنا  هک 

دنهاوخ یم  هلفاق  حبص  هب  یهار  ناگدز  بش  هک  ایب 

ناماه لد  تمرح  رورغ و  وت ، یب  دنکش  یم  هرابود 

یهاوخادخ دوبن  رد  هک  ار ، اهولگ  ویرغ  نیبب 

ناماه لد  تبالَص  زا  مه  دشوج ، بش  هطلس  مغر  هب 
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وت یب  مونش ، یم  هرابود  ار ، اهربت  کشخ  يادص 

 ! ناماه لد  تبون  هدیسر  ینعی : ناهج  خرس  ياضف 

هک یهاگن  قمع  هب  اعد  یبوخ ، همه  يا  نک  اعد 

 ! ناماه لد  تعسو  هب  رحَس  درک ، دهاوخ  وت  لثم  عولط 

اهاشامت زبس  مجح  هب  زبس ، يراهب  لثم  عولط ،

ناماه لد  توارط  زا  مَد  دز ، دهاوخ  هرجنپ  قوش  و 

ار نارامج  هیرگ  تمس  هب  دناوخ ، یم  وت  دای  زونه ،

ناماه لد  تبرغ  نورد  دچیپ ، یم  وت  رطع  زونه 

نابزرم ریما  / ...و لد  رب  هدنام  غاد  نیا 

كرَت كَرَت  ...اهوبس  دوب و  هتسکش  اه  مخ 

هب نامولگ  مخز  تشادن  مهرم 

کمن رج 

تساهداب شود  رب  هک  تسوت  ياهدرد  نیا 

...كدصاق شوگ  رد  هک  تسام  ياه  غاد  نیا 

میا هدروخ  هک  یگرزب  مخز  تشادن  مهرم 

كرتشم مخز  نیا  لد و  رب  هدنام  غاد  نیا 

تمغ نیمز  تانکس  رب  تسا ، هدیراب 

كدصاق شوگ  رد  وت  غاد  تسا  هدیچیپ 

دش دنلب  رواجم  زبس  ياه  غاب  زا 

کلم زا  یناشیرپ  ياه  هیرگ  ياوآ 
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تسا یکچوک  يوج  وت  تعسو  رانک  ایرد 

 ! کحم هدش  ار  ادخ  قشع  نارک  یب  يا 
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تسد رود  يادنلب  جوا و  هب  يا  هتفر  وت 

كرپاش لاب  نیا  هک  هآ  باقع ، لثم 

تسا هتشادن  ندیرپ  وت  ات  ناوت  رگید 

...کش راب  ریز  نیمز  دوب  هتسکش  اه  مخ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / یبآ زاورپ 

! دش یبآ  دوب ، زبس 

! دش ایرد  دوب ، همشچ 

! یبآ

! زاورپ هظحل  هظحل  زا  رت  یبآ 

زبس ياه  هظحل  زا 

! باتفآ ِنیرولب  ياه  هولج  ات 

نامسآ

، تشاد مک  هراتس  کی 

نامسآ

 ! لالز حور  کی 

، اه شود  يور  هن  اّما 

هنافراع یعامس  رد  هک 

یّلصم

...دیخرچ دیخرچ و  دیخرچ و  شرود  هب 

رون ياه  هتسدلگ  و 
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دنتفاکش ار  اضف  مکارت  مجح 
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رگید يدنویپ  ِریوصت  ات 

یبوط نیرولب  ياه  هخاش  اب 

رگید يا  هراتس  يانشور  و 

 ! تارطاخ زبس  هرتسگ  رب 

! ناراب يآ  ناراب ! يآ 

 ! نیچب دازآ  ياه  نسوس  زا  یلگ  هتسد 

ریپ هناقشاع  رازم 

کنیا

تسا وت  نم و  يربا  هاگن  ِشوپ  هنییآ 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یهاوخ  نوخ  هب  هفوک ، رد  یفقس  راتخم  مایق 

مادقا ینارماک  دمحم   / راتخم زیخرب ،

.ینار ماقتنا  نامز  تسا و  یهاوخنوخ  هماگنه  هک  زیخرب  راتخم !

نایدیزی رگنایصع  ياه  گر  زا  ار  تغیت  هدروخ  گنر  رورغ  هک  تسا  هدیسر  نآ  نامز 

.ینک فالغ  زبس  یماقتنا  رد  يرآ و  نوریب 

.تسا هدیرب  ار  ربص  ناما  هیقر ، دایرف  هک  زیخرب  راتخم !

.دنز یم  لاب  لاب  هنامز  يراج  يرارق  یب  رد  اروشاع ، ههام  شش  نوخ  زونه  هک  زیخرب 

ینزب تواقش  بلق  هب  دیاب  راب  نیا  هک  نک  تغیت  زارتزیت  ار  تمشخ  شتآ  راتخم !

.ناشچب اهنآ  ماک  هب  ار  مخز  ماقتنا و  هبعش  هس  معط  زودب و  اهنآ  هدیرد  ياه  ناهد  هب  ار  نایفوک  مارح  ياه  هدنخ  راتخم !

زیرب و ازس  یفوک  نادرمان  يور  رس و  رب  ار  تعبط  يدنلب  نزبراج و  هفوک ، دجسم  ياه  هرانم  زارف  زا  ار  تا  یهاوخداد  دایرف  راتخم !
.تسین نایفوک  رفک  راوید  زا  رت  هاتوک  يراوید  چیه  هک  هدب  ناشن 

.دننیشنب يرورپ  شیوخ  شتآ  رس  رب  دندروآ ، شوج  هب  ار  سوه  گید  هک  نانآ  ات  زیخرب  راتخم !

.رارق یب  البرک ، تسا و  رظتنم  تخس  اروشاع  هک  ریگب ، ار  تنایخ  همه  نیا  ناوات  راتخم !
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هبنش

دادرخ 1383  16

یناثلا 1425 عیبر   16

June. 5  . 2004

تسیز طیحم  یناهج  زور 

یجنپ هجیدخ  /؟ تسا رتهب  مادک 

؟ تسا رتهب  کی  مادک  امش  رظن  هب 

: نیا

.دننک شمرن  یمک  ات  مهد  یم  هزاجا  میاه  هیر  هب  مزیر و  یم  نوریب  قیمع  هزایمخ  کی  اب  ار  ما  یگتسخ 

برـس و دود و  زا  ینافوت  هرجنپ ، ندوشگ  ضحم  هب  ...دوش  مقاـتا  ناـمهیم  هک  منک  توعد  هزاـت  ياوه  زا  اـت  منک  یم  زاـب  ار  هرجنپ 
! دوش یم  زاغآ  حبص  ...دنروآ و  یم  موجه  مقاتا  هب  روآ ، ماسرس  يادصورس 

موش یم  عناق  مقاتا  نژیسکا  هدنام  هت  هب  .مدنب و  یم  ار  اه  هرجنپ 
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، دـناوخ یم  ارف  ریثأت  هب  ار  مهاگن  هک  يدـنیاشوخان  هرظنم  نیلوا  مراذـگ ، یم  ناـبایخ  هب  مدـق  ...دـشک  یم  ارم  راـظتنا  هنازور ، راـک 
« هدـش شوگیزاب  هبرگ  دـنچ  لابتوف  پوت  هک  هتـشاذگ  بآ  يوج  رانک  تقورید  مه  زاب  دـبال  هک  تسا -  هیاسمه  هلابز  ياـه  هسیک 

 . ...دوش یم  زاغآ  حبص  ...زا و  رپ  ار ، يوج  لالز  باق 

...قوب ...قوب  ...قوب  دنک ، یم  تکرح  دصقم  تمس  هب  رفاسم  یهوبنا  اب  سوبوتا ،

، سوبوتا زا  ندش  هدایپ  هظحل  تسرد ، ...دنزاون ، یم  دردرس  ترسنک  منهذ ، ياه  بصع 

یم کـشخ  يرادرهـش  يولباـت  تشرد  رتیت  يور  مهاـگن  نیح ، نیا  رد  موش و  یم  نیمز  شقن  زوم ، تسوپ  اـب  میاـپ  ساـمت  رثا  رد 
« ام هناخ  ام ، رهش   » ...دوش

.تسا نم  راظتنا  رد  ششیاسآ  مامت  اب  هناخ  مدرگ ، یم  زاب  هناخ  هب  یگتسخ  زا  يراب  هلوک  اب  ...رصع 

: نیا ای 

کی اب  منک  یم  هبرجت  ار  يرادـیب  بوخ ، زور  کی  يوزرآ  اـب  نم  ...دـنارپ و  یم  میاـه  مشچ  زا  ار  باوخ  تعاـس ، گـنز  يادـص 
...منک یم  هریخذ  میاه  لولس  رد  ار  يژرنا  تعاس  هدزاود  هدرک و  نوریب  ار  یگتسخ  هزایمخ ،

.مریگب شوغآ  رد  ار  هزات  ياوه  ات  منک  یم  زاب  ار  هرجنپ  قیمع ، يریگ  تخوس  نیا  اب  سپ 

...دنصقر یم  مارآ  مارآ  اه  هدرپ  ...دهد و  یم  یگزات  يوب  اوه 

، دنک یم  بوراج  بآ و  ار  هناخ  برد  مد  هک  مونش  یم  ار  هیاسمه  مالس  يادص  دوش ، یم  زاغآ  حبص  مراذگ و  یم  نابایخ  هب  مدق 
.دنک یم  تکرح  دصقم  تمس  هب  گرزب  کچوک و  ياه  مدآ  زا  يا  هلاه  رد  سوبوتا 

هلاچم ار  شا  یکاروخ  تکاپ  یکدوک  .دهد  یم  نم  رد  يا  هزات  حور  دـنور ، یم  هسردـم  هب  قوش  اب  هک  کچوک  ياه  هّچب  ندـید 
مزادنا یم  هلابز  لطس  لخاد  هتشادرب و  ار  تکاپ  موش و  یم  مخ  دزادنا ، یم  نیمز  يور  درک و 

.دنز یم  دنخبل  كدوک 

.تسا نم  راظتنا  رد  ششمارآ  مامت  اب  هناخ  مدرگ ، یم  زاب  هناخ  هب  ...رصع 
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یسوط اروح   / لالج لامج و  نابساپ 

.دنوش مرخ  ياه  تشد  اه و  ناتسوب  نابساپ  اه ، لگ  ساپ  هب  دنشاب و  اه  ییابیز  رایشوه  نابهاگن  ات  دیرفآ  ار  اه  هدید 

.دنشاب تعیبط  هاگآ  زوسلد و  رامعم  دنشوکب و  نیمز  يدابآ  رد  مه  تسد  رد  تسد  ات  دیرفآ  ار  اه  تسد 

.دننک ریسفت  سفناو  قافآ  هرطیس  رد  ار  ضرالا » یف  وریس  لق   » دنرادرب و ماگ  ات  دیرفآ  ار  اهاپ 

.دشاب شا  هناگی  تاذ  حاّدم  ات  ار ، نابز  دنوش و  تانئاک  رد  وا  لالج  لامج و  هدادلد  ات  دیرفآ  اه  لد 

زین دوخ  دنوش و  اه  ییابیز  سونأم  هقالع ، قشع و  اب  ات  دومرف  لالج  لامج و  همه  نیا  نابهاگن  ار  اه  لد  اهاپ و  اه ، تسد  اه ، هدید 
.نیرفآ ییابیز 

هتسد زاورپ  دیپس و  ياهربا  ياشامت  يارب  ییاج  رهش  هدز  دود  نامسآ  هک  یتقو  داد ، دنهاوخ  ار  یهلا  فطل  خساپ  اه ، هدید  هنوگچ 
یقاب دیشروخ  شخبامرگ  یناشفا  وترپ  ریز  ناگدنرپ  یعمج 

.دشاب هتشاذگن 

یگـشیمه نازخ  هب  ار  لگنج  زبس  ساـسحا  اـنیبان ، ياـهربت  یتقو  درک ، دـنهاوخ  ادا  ار  ناـتخرد  اـه و  تشد  قح  اـه ، تسد  هنوگچ 
؟ دنا هدرک  هدرمژپ 

ناسنا ناباتش  ياه  ماگ  ریز  لّمأت ، یب  رورغ و  اب  هک  یتقو  دوب ، دنهاوخ  فیرظ  ياه  نمچ  ابیز و  ياه  لگ  يوگخساپ  اهاپ ، هنوگچ 
.دنا هتفاین  زین  ندیشک  سفن  تصرف  یّتح  دنا و  هدش  هل  یتعنص ،

، دوجو مامت  اب  هک  یلاح  رد  دـنیوگب  ار  راگدرورپ  لالج  لامج و  شیاتـس  ناگتـشرف ، ياپمه  یهلا ، سنا  لفحم  رد  اـه  لد  هنوگچ 
یـشومارف هب  هک  تساه  لاس  ار  تعیبط  توارط  اب  سَفَن  دـنا و  هتفرگ  رارق  یتعنـص  ياه  نیـشام  اه و  هاگتـسد  مد  دود و  راـیتخا  رد 

.دنا هدرپس 

یّتح دننیب و  یم  اه  نادلگ  رد  ینادنز  ياه  هنیزبس  ار ، رطعم  ياه  لگ  دنزاس و  یم  يروتاینیم  هناخلگ ، باق  رد  ار  ناتخرد  هک  اهنآ 
.دنا هتخاس  ناشسنا  لفحم  شخب  تنیز  ار  اهنآ  یعونصم  يامیس  هدرک ، يراکتسد  اه  لگ  هرهچ  رد 
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اهنت اه ، كدـصاق  يابیز  تلاسر  زا  هک  اهنآ  ...دـنا  هدرک  ینادـنز  شیوخ  ياه  موبلآ  تخمز  ياه  گرب  نایم  ار  اه  هناورپ  هک  اهنآ 
.دنرادنپ یم  هلابز  عمج  راّیس  نیشام  ار  اهدور  يراج  نایرج  دنا و  هدیمهف  ار  اهنآ  ياهرپ  هناد  هناد  ندنک 

هنحص نامسآ ، هدرتسگ  هنهپ  دننیب و  یم  يزاس  جرب  يارب  يدعاسم  ياه  خیم  اهنت  يابیز  ياه  هرظنم  اه و  هیاپهوک  تعسو  هک  اهنآ 
.دنباید یهلا  لالج  لامج و  كرد  رد  ار  هدید  لد و  هفسلف  دنناوت  یمن  زگره  هدش ، ناشیاه  شارخ  نامسآ  تباقر 

!؟ تسا هدرک  ینابرق  ار  ناکم  نوک و  ییابیز  دوخ و  یتریس  هتشرف  اهب ، نیمادک  هب  زورما  ناسنا  یتسار 

مادقا ینارماک  مرکا  / هانپ یب  ناکشجنگ  زور 

.يروآ نف  هدش  ورد  ِكاخ  سپ  زا  تسا  یگدنز  شیور  ِزور  زور ،

« هانپ یب  ِناکشجنگ   » زا تیامح  و  اه » هرپ  بش   » تشادگرزب ِزور 

.دزوس یم  هدنرپ  يا  هرذ  شطع  رد  هک  هراتس  شطع  رد  هن  ماف  خرس  نامسآ 

.دروخ یم  جیگ  شرس  ارجام  تدش  زا  دناخرچ ، یم  نییاپ  هب  تمحز  هب  ار  شا  یبرُس  نیگنس و  ياه  کلپ  ِتُشپ 

جرب دالوف ، دود ،

.گرم هب  ور  کچوک و  ینادعمش  دنچ  هاگ ، يذغاک و  ياه  لگ  و 

.تساه « شک تفن   » ِرّرکم يادص  زا  راشرس  هک  ییایرد  لیصا  یقیسوم  زا  هن  اه ، یهام  شوگ  شیوگ  زورما 

.تسا هجنپ » يوق  ِنارادربت   » زا رپ  هک  یتوارط  زا  هن  تعیبط ، ِناتسد  زورما ،

ار اه » نزوگ   » ِندش مگ  مینک  رواب  میبایرد و  ار  تعیبط  دنخبل  ِهوکش  دییایب 

نامـشچ رد  ار  یگدـنز  لگنج  هب  لـگنج  میناـجنگب و  كاـخ  ِلوفا  هب  ور  هدـیکت و  ناتـسد  رد  ار  ندوب  زبس  لاـهن ، هب  لاـهن  دـییایب 
.میدنب شقن  ریپ  نیمز  هدز  دود  فیعض و 

.دزوسن زاورپ  شطع  رد  هدنرپ ، یب  ِنامسآ  ات  مینک  كرد  رتزبس  ار  یگدنز  دییایب 
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.میریگ رس  زا  هرابود  ینتسیز  مینک ، ادیپ  هدز  برس  ياه  کسام  ِسپ  زا  ار  شیوخ  ِزیگناروش  ياه  سفن  دییایب 

.مینکن هابت  ار  نتسیز  ییابیز  میشورفن و  یبرس  ياه  هکس  هب  ار  تعیبط  ِتوارط 

، كاـخ زا  رپ  ياـه  هژورپ  ناراـب  ددوش و  دود  یگنرروک  ریـسا  زبس ، ياـه  غاـب  هچوک  رد  يژولونکت ، هدز  تهب  ِنامـشچ  میراذـگن 
.دنک هابت  ار  ام  ِزبس  ياه  لگنج 

.دروخب كرت  توارط ، شطع  زا  نیمز ، ِنابل  دکشخب و  ناتخرد  ِگوس  رد  كاخ ، ِکشخ  يولگ  میراذگن 

.درازاین ار  تعیبط  زبس  ِنامشچ  ندمت ، هدنیالآ  رابغ  ات  مینکرت  گنت  یمک  ار  ندمت  ِییالط  ياه  هچیرد 

یهلا تفرعم  ملق  اب  هدش  هتشاگن  اه ، ییابیز  زا  تسا  يا  هدیکچ  ایند ،

ابیز تاملک  زا  تسا  رپ 

دور

باتفآ

نامسآ

.تخرد و 

؟ كاخ ِنطب  زا  یگدنز ، ندیلاب  شیور و  نیمز و  هداتفا  هرامش  هب  ياه  سفن  تاجن  تسابیز  هچ  و 

ص:114

هرامش 61 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 276زکرم  هحفص 170 

http://www.ghaemiyeh.com


لییارسا اب  بارعا  هزور  شش  گنج  رد  سدقملا  تیب  لاغشا 

ییابطابطروپ یلعدیس  / زرابم نیرخآ  ياوجن 

همه دندش و  یم  دراو  دنیآ -  یم  يدوبان  یبارخ و  دصق  هب  هک  هتخیـسگ -  راسفا  يا  هلگ  دـننام  برغ ، قرـش و  بونج ، لامـش ، زا 
.دندش یمن  جراخ  رگید  یلو  دندرب ، یم  نیب  زا  دوخ  ياهاپ  ریز  ار  زیچ 

، هدش نیرفن  موق  نیا  اما  دنتفر ؛ ماجنارـس  دندنازوس و  دنتـشک و  دندمآ و  اه  لوغم  .دندوب  روفنم  موق  نیا  زا  رتهب  مه  اه  لوغم  یتح 
.دیورب سدقملا  تیب  رادغاد  كاخ  رب  يزبس  هایگ  چیه  دنراذگن  ات  دننام  دندنازوس و  دنتشک و 

ياه هدرپ  تسین ، ناشیا  زا  يزیرگ  هک  يراه  ياه  گرگ  نوچ  مه  زارد ، ياه  نادـند  هدـیرد و  نامـشچ  هایـس و  ياـه  تروص  اـب 
هدـش هدـیرفآ  ندـیرد  يارب  زج  گرگ ، رگم  دـندرک و  نیگنر  شنارازگزاـمن  نوخ  هب  ار  نآ  نحـص  دـندیرد و  ار  یـصقالادجسم 

؟ تسا

يادص نالا  نیمه  .تسین  ادیپ  يزیچ  نوخ  زج  ناش  هدز  نوریب  ياه  نادـند  يالبال  زا  يزمرق ، تشپ  يزمرق  یهایـس ، تشپ  یهایس 
رکف درمریپ  هراچیب  .دیآ  یم  یصقالادجسم  مداخ  ياه  هلان  نیرخآ 

؟ دنسانش یم  ار  اسیلک  دجسم و  تمرح  یشحو ، موق  نیا  رگم  .دنرادن  يراک  وا  اب  دربب ، هانپ  دجسم  لخاد  هب  رگا  درک  یم 

هدرک هایس  ار  سدقملا  تیب  نامسآ  دنا و  هتخورفارب  هک  یـشتآ  دود و  رهـش ، هب  فرـشم  يدنلب  يالاب  ما ، هداتـسیا  نم  هک  اج  نیا  زا 
.تسادیپ تسا ،
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.دـنوش یم  میلـست  دـننک و  یم  افتکا  يا  هلان  هب  اهنت  زیر ، نوخ  تسم و  ياه  گرگ  موجه  لباقم  رد  ـالاح  نکـش ، ناـمیپ  ناـمدرم 
يدـنب هزوـپ  شیارب  تفرگ ، مارآ  یـشحو  گرگ  نیا  هک  یناـمز  دـیراذگب  دـنیوگب  هک  نـیا  لاـثم  دـننز ؛ یم  شزاـس  زا  مد  یخرب 

.دننک یم  رکف  ینیشن  بقع  هب  اهرگنس  تشپ  رد  هنالدزب ، ناشناناوج ، .دیرخ  میهاوخ 

یم هرکاذم  زیم  رس  رب  یشحو  گرگ  اب  هدیسرت ، هنالدزب و  نارگید  هک  دننیب  یم  .دوش  یم  رابنا  ترفن  ناشناکدوک  نامـشچ  رد  اهنت 
تخـس ياه  گنـس  ناکدوک ، نیا  هدیـسرون  مرن و  ناتـسد  نایم  رد  دنزادنایب ، ریخأت  هب  یکدنا  ار  ناشندـش  هدـیرد  نامز  ات  دننیـشن 

ناشیاه بلق  رد  هک  یترفن  اب  ینامز ، ات  دریگ  یم  لکش 

.دوش باترپ  نازواجتم  تمس  هب  اج  کی  تسا ، هدناود  هشیر 

، دنا هدیـشک  دجـسم  رود  هب  هک  يدوواد  هراتـس  رادراخ  ياه  میـس  سدقملا ، تیب  هب  فرـشم  يدـنلب  ما ، هداتـسیا  نم  هک  اج  نیا  زا 
.تسادیپ

نیرخآ تشون : دنهاوخ  خیرات  رد  هک  مناد  یم  .منک  یم  كرت  ار  رهش  هناتـسآ  مراذگب ، رهـش  رد  اپ  هندازآ  هک  يزور  دیما  هب  نم  و 
.درک هراظن  دوب ، هدمآرد  تسینویهص  لاغشا  هب  هک  ار  سدقملا  تیب  داتسیا و  رهش  رواجم  ياه  هپت  رب  یتعاس  زرابم ،

: تشون دنهاوخ  خیرات  رد  نم  ياه  هون  نادنزرف و  رگید ، ینایلاس  اما 

.دزادنایب هدش  دازآ  سدقملا  تیب  هب  یهاگن  درکن  تصرف  یتح  تسینویهص ، زواجتم  نیرخآ 
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هبنش جنپ 

دادرخ 1383  21

یناثلا 1425 عیبر   21

June. 10  . 2004

یتسد عیانص  یناهج  زور 

یجنپ هجیدخ   / زبس حور 

شیوخ تمس  هب  ارم  هّرذ  هّرذ  دنک و  یم  هنخر  مدوجو  قمع  رد  هدرک ، لولح  فیرظ  يایشا  نیا  ناج  یب  دبلاک  رد  هک  یفیطل  حور 
.دنز یم  دنویپ  تادامج  نیا  قلاخ  هظحل  هظحل  هب  ارم  حور  ...دناوخ و  یم  ارف 

تـسد نتفرگ و  ناج  راظتنا  رد  موش  یم  یلگ  هّکت  نم  .منک و  یم  سح  حوضو  هب  ار ، دنمرنه  ياه  تسد  نآ  روضح  هک  ردـق  نآ 
...دشخب یم  زیچ  همه  چیه ، زا  ارم  دوش و  یم  يدننام  یب  قلاخ  رگلافس ، ياه 

، دنیرفآ یم  عیدـب  يراکهاش  زیچان -  لگ  هکت  کی  نم -  زا  نآ ، کی  رد  دزیر و  یم  شیاه  تشگنا  رد  ار  اه  ساسحا  نیرت  قیمع 
هب نم  دزادگ و  یم  ار  مدوجو  سم  قشع ، شتآ  زا  ولمم  يا  هروک  رد  سپ 
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میادص مادم  یفیرظ ، هچیلاق  يا ، هشوگ  رد  منک ، یم  روبع  شیلافس  ياه  هزوک  رگ و  هزوک  تشونرس  زا  .موش  یم  لدبم  يا  هزوک 
، موش یم  وحم  گرزب  کچوک و  ياه  هرگ  يادص  رد  هتسهآ  هتسهآ  نم ، دنز و  یم 

اب دوش  یم  رادـیدپ  روش  قشع و  زا  هرگ  رازه  نارازه  نم  رد  دزیر و  یم  مدوپ  راـت و  رد  ار  رنه  یکرتـخد  فـیطل  ناتـشگنا  راـب  نیا 
هک .موش  یم  روش  قشع و  اب  هتخیمآ  یـساسحا  قولخم  نم  ....دـبوک و  یم  قشعاب  ...زبس و  زمرق ، یبآ ، دـنز ، یم  هرگ  قوش  روش و 

یبـلق فـیطل و  یناتـسد  غورف و  مک  ینامـشچ  ثاریم  مرب ، یم  ثرا  هـب  ار  كاـپ  ییاـه  ساـسحا  اهدـیما و  اـهوزرآ و  هرگ ، ره  رد 
...دنمرنه

يدـنمرنه هب  دـنراد و  یم  رب  شیوـخ  ییاـبیز  زار  زا  هدرپ  توکـس ، جوا  رد  راـثیا  ...تلاـصا و  داـقتعا ، رنه ، زا  تسا  رپ  هاگـشیامن 
.دننک یم  فارتعا  دوخ  ناقلاخ 

ار ناـسنا  ياـه  ییاـناوت  زا  يا  هولج  اـهنت  هک  دنتـسه  يا  هنیئآ  ایـشا ، نیا  دنـشک ، یم  ریوـصت  هب  ار  دوـخ  نادـنمرنه  فـیطل  حور  و 
 . ...دنکالفا ات  نتفرگ  جوا  كاخ و  زا  ندیرب  لد  هظحل ، کی  هجیتن ، ایشا  نیا  ...دننک  یم  سکعنم 

همه زا  رتالاب  نم  دـننک و  یم  تیاور  ار  يدـنمرنه  ياـه  تسد  روضح  زا  همه  زیچ و  همه  زورما  دـندوب و  چـیه  يزور  هک  ییایـشا 
تاقولخم نیا  قلاخ  راگدیرفآ  هک  مرگن  یم  یقلاخ  تسد  هب  اه ، تسد 

نیقلاخلا نسحا  هللا  كرابتف  .تسابیز 

يرون ماهلا  / یقارشا ساسحا 

.دنک یم  الم  رب  ار  شنیرفآ  ياهزار  دزادنا و  یم  تسوپ  هک  هتسویپ  ياه  هنیپ  هتسخ ، یتسد 

فیطل يایند  زا  دشاب  یشکشیپ  وت ، رگاشامت  مشچ  هاگشیپ  رد  ات  دزیمآ  یم  مه  هب  حیلم ، مرن و  ار  نیمز  هناگراچ  رـصانع  هک  یتسد 
.وا

یّلجت گنر  کی  رازه و  ياهرنه  رد  دشن و  هّکت  رازه  وا ، لامج  هنییآ  رگم  تسادخ ؟ هولج  زا  یتروص  یتعنص ، ره  دنا  هتفگن  رگم 
؟ درکن

! دشارخ یم  تخمز  ار  شناتسد  ياکزان  دَناکرت و  یم  نشخ  ار  شتسوپ  تفاطل ، جوا  رد  هک  دنمرنه ، حور  ياه  شوارت  زا  اتفگش 
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سکع یتقو  .يروآ  یم  هناخ  هب  يرخ و  یم  ار  وا  ياه  هنیلافس  یتقو  یـسانش ، یم  ار  تا  یقارـشا  ياه  ساسحا  هیاسمه  امتح  وت  و 
ینک و یم  نهپ  میجاج  طایح ، ياه  جـنران  راهب  هیاس  ریز  یتقو  ای  دـنز  یم  دـنخبل  وت  هب  وا  ِيراک  متاخ  زا  یباق  رد  يراگدای ، ياه 

.يریگب ظفاح  لاف  یشیدنایب و  ییابیز  هب  تدوخ  هیاس  رد  یتعاس  ات  يزادنا ، یم  میلگ 

هدیچیپ دینش ؛ یهاوخ  ار  شا  همزمز  و  یلگهاک ؛ یهاگراک  ِراوید  رب  هدز  هیکت  دید ، یهاوخ  تا  یگدنز  ِكانزار  ياهرنه  رد  ار  وا 
.ادص توکس و  نامأوت  ِتولخ  رد 

یم تا  هناخ  هب  تسوا ، ِتعنـص  هظفاح  رد  هک  ییاهادـص  همه  اب  ار  شیاه  گنرد  ِگـنراگنر  ياـه  هظحل  اـیند ، هب  هدرک  تشپ  وا ،
.ینامسآ يزار  هب  ندیسر  يالجم  ات  ینیمز  يزاین  يارجم  زا  يا ،-  هتخادرپ  زین  ار  تلد  نآ ، اب  هک  ییاهب  هب  دتسرف - 

زا يراب  نتـشادرب  ای  گرزبردام ، ياهوراد  ندیرخ  يارب  دیاش  .ار  شزاین  دورـس  دَناوخ  یم  كزان  هک  يرتخد  زاوآ  تیاه  مدق  ریز 
: هک ردام  ندرک  شوخلد  ای  ردپ ، شود 

«. منیرفآ یم  یگرزب  ما و  هدش  گرزب  مه  نم  »

یتخبـشوخ رد  رو  هطوغ  یلاق و  ياه  لگ  گـنر  هب  هتـشغآ  يزاوآ  .تسا  هدرک  قارتا  تقاـطا  رد  يدـنموزرآ  يادـص  نک ! شوگ 
! نک شوگ  .دندش  دوپورات  اه ، يرادن  ِراد  ِياپ  دـنتفر و  داب  رب  یکرتخد  ياه  یکدوک  تشد  رد  هک  ییاهوزرآ  نامه  .یلایخ  ياه 

! تسا كانزار  یگدنز  ییابیز  هزادنا  هچ 
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هبنش راهچ 

دادرخ 1383  27

یناثلا 1425 عیبر   27

June. 16  . 2004

یگدنزاس داهج  لیکشت  زور 

ییابطابطروپ یلعدیس  / رگنس یب  نازاس  رگنس 

.دنک یم  نشور  ار  نازرواشک  شالت  لصاح  دنک و  یم  عولط  مدنگ  ییالط  عرازم  رب  هک  ینامز  دیشروخ ، هب  مسق 

.دنایامن یم  ار  نانز  نادرم و  تمحز  هجیتن  دبات و  یم  زبسرس  ياه  نابایب  رب  هک  ینامز  هام ، هب  مسق 

.دزاس یم  ار  روشک  دریگ و  یم  راک  هب  ار  شالت  هحلسا  هک  يا  هتسب  هنیپ  ناتسد  هب  مسق  و 

؟ تسا ندیگنج  نازواجتم  اب  نتفرگ و  تسد  هب  هحلسا  رد  اهنت  داهج  رگم  و 

؟ دوش یم  هتشک  دربن  نادیم  رد  هک  تسا  یسک  اهنت  دهاجم  رگم  و 

ص:120

هرامش 61 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 276زکرم  هحفص 176 

http://www.ghaemiyeh.com


زج ناوت  یم  یگدنزاس ، هصرع  نارگداهج  دنمتریغ ، ناناوج  شوک و  تخس  نانزو  نادرم  رب  رگم  و 

هب ییاعدا ، چیه  یب  دـنور و  یم  تامیالمان  گنج  هب  شالت ، راک و  حالـس  اب  هک  ینادـهاجم  داهن ؟ يرگید  مان  ادـخ  هار  نادـهاجم 
.دنزادرپ یم  اهدوبمک  رقف و  اب  هزرابم 

، شتآ شرغ  هلولگ و  ناراب  ریز  دنتخاس و  یم  رگنس  دوخ ، زج  یسک  ره  يارب  لطاب  هیلع  قح  دربن  ياه  ههبج  رد  هک  ینازاس  رگنس 
.دنگنج یم  رقف  یلاسکشخ و  اب  رگید  يرگنس  رد  دنتشاد ، ار  ناگدنمزر  ناج  ياورپ  اورپ ، یب  دندرک و  یم  مایق  هنادرمریش 

ادخ هار  رد  تدهاجم  رگم  و 

؟ تسا نیا  زج 

؟ داهن ناشیا  رب  ناوت  یم  يرگید  مان  دیهش ، زج  رگم  و 

.تسا یگدنزاس  ینادابآ و  ناشتین  اما  دنزیخ  یم  رب  باوخ  زا  نارگید  دننام  زور  ره  هک  يا  هدنز  يادهش 

ندش هتخاس  هک  يردام  يداش  تسا و  هتفرگ  نشج  شیاه  نیمز  هب  ار  بآ  ندـش  يراج  هک  يزرواشک  دـنخبل  ندـید  تسابیز  هچ 
.دنک یم  نامرد  ار  وا  رگداهج  يرتکد  هک  يرامیب  هنادنم  تیاضر  هلان  تسا و  هتسشن  هراظن  هب  ار  شنادنزرف  يارب  يا  هسردم 

.درک دنهاوخ  ادیپ  تسد  ینادواج  راختفا  هب  ناشیا  هک  ارچ  داد ؛ دهاوخ  گرزب  سب  یشاداپ  ار  شیوخ  هار  نادهاجم  دنوادخ  و 

ص:121

هرامش 61 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 276زکرم  هحفص 177 

http://www.ghaemiyeh.com


هبنشکی

دادرخ 1383  31

یلوالا 1425 يدامج   1

June. 20  . 2004

نارمچ یفطصم  رتکد  تداهش 

يدمحا ناخ  دوواد   / وت یگنارک  یب  ناتسآ  رد 

هدیچیپ شریپ  ناکدوک  نت  هب  رام  نوچ  هنوگ  نیا  نیمز ، هک  یتقو  دیرد ؛ شنت  رب  ار  نامز  هقادنق  تفرگ و  هودـنا  زا  دوش  یم  ار  هک 
؟ تسا

؟ درب شتآ  تیاهن  یب  تمس  هب  شا  هنت  کی  دیرد و  نت  رب  شیاسآ  هماج  تفرگ و  كاخ  زا  دوش  یم  ار  هک 

؟ دودب هدایپ  ادخ  یلاوح  رد  ات  داد  شناشن  ار  هتـشرف  يادتبا  شدـنیاشوخ و  ناسنا  هویـش  تفرگ و  یگداز  یمدآ  زا  دوش  یم  ار  هک 
خوش لزغت  نارازه  هب  هتشغآ  نایرع و  ار  هسوسو  رعش  ار و  ناطیـش  تخیر و  شهاگولگ  رد  رایتخا  يدازآ و  هباخلت  دوش  یم  ار  هک 
هدـش داب  رب  همه  ار  شهوکـش  ياه  بابح  لزغت و  شنایرع ، هسوسو  ناطیـش و  یهن ، مه  رب  مشچ  هک  یتقو  ات  دـناصقر ، شربارب  رد 

رد اج  کی  ار  وا »  » ینیب و
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؟ شتآ هماج 

هک یتقو  دیـشون ، توکـس  بارـش  دیـصقر و  قشع  هبذـج  رد  وا  اب  .تفرگ  ناسنا  ِیگرزب  یهاوگ  هب  دـیمان و  دیهـش  دوش  یم  ار  هک 
؟ دنیآ تفگش  هب  ادخ  یلاوح  رد  یناسنا  روضح  زا  ناینامسآ 

( دنیب قلعم  ار  وا  اوه  یب  هک  دشاب  نآ  ناوت  ار  یتسه  هک  نیا  یب   ) یتسه يایرد  رد  رو  هطوغ  اهتنا ، یب  ناوخ و  لزغ 

؟ یسک هچ  دشاب ؟ ناسنا  هنوگ  نیا  دناوت  یم  هک  ندید ؛ ناسنا  نهاریپ  رد  عامس  هب  ار  یتسه  عقاو  هب  و 

.وت یگنارک  یب  هناتسآ  رد  ما  هنشت  هدیرب ، وناز  نم ،

.تدیشروخ یگنارک  یب  ولألت  رد  مبای  یمن  ار  شیوخ 

.ناسنا دراد ؛ وت  نوچ  یمان  هک  نیا  هب  تسا  شوخرس  طقف  هک  یلد  ناجیه و  رد  هتخیرورف  ینت 

.ترارق یب  مان  هب  دبای  نایرج  وت  روضح  تولخ  رد  دناوت  یم  هک  ینامز  هب  شوخ  لد  و 

.ناج ياپ  اب  يا  هتشاذگاپ  وت  هک  ییارحص  هوک و  ره  هرد و  ره  هب  .مدمآ  وت  لابند  هب  هدیرب  وناز  نم ،

.تسا شتآ  نافوت  تحور  تمظع ؛ نیا  اب  ینایرج  یهارمه  زا  منام  یم  زاب  مزوس و  یم  موش ، یم  مگ 

زج ما  هدز  لزغت  ياهاپ  وت  كولـس  ربارب  رد  دـنام و  یم  وت  باختنا  هناتـسآ  رد  .دوش  یم  مگ  وت  تحاس  هیـشاح  رد  ما  هشیدـنا  مامت 
.درک دنناوت  یم  هچ  ندز ، لز  لد  نیراگنز  هنیآ  رد  هدیمخ  هدیمخ  نداتسیا و 

منک رفس  دیاب  هآ  ...زگره  هناتسآ  رب  ...هدیرب  وناز  ...نم 

وت نادواج  نیقی  ات  ما  هشیمه  کش  زا  ...وت  دیاب »  » هب منک ؛ رفس  دیاب 

...مبایب ار  وت  ياپ  در  مناوتب  هدیرب  ناوناز  نیا  اب  رگم  ات  .يدیدرت  چیه  رازفا و  ياپ  چیه  یب  هآ ! منک  رفس  دیاب 

.هدنرپ مان  هوکش  ياهتنا  هب  ای  ندیرپ ، ناهگان  يوس  هب  زاغآ ؛ تمس  هب  منک  رفس  دیاب 

.میبایب امتح  ار  وت  دیاب  ...زگره  هناتسآ  زا  وت ، مان  زاغآ  تمس  هب  ...دیاب  ...دیاب  ...ملسگب  نایاپ  زا  دیاب 

ناطابرآ هلبق  میهاربا   .../ ناتسدرک ای  نانبل 

.تقادص زا  يراب  هلوک  اب  شیاه ، یگداس  مامت  اب  دمآ ؛

.بش شوماخ  هرجنح  زا  دز ، دایرف  ار  شندوب  دمآ و 
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.دز سپ  ار  اه  یکیرات  دش و  عمش 

.دش بوذ  نطو  ياپ  ریز  هّرذ  هّرذ  دش و  هناورپ  شدوخ  يارب 

، اوزنا ماحدزا و  ياه  هچوک  سپ  هچوک  زا  دیشک و  دوخ  شود  رب  ار  تیمولظم  رامش  یب  مجح  دمآ و 

.دز دایرف  زبس ، ياه  تشد  هنیس  رب  ار  رطخ  عویش 

شود و رب  یگنفت  اـب  دـش ؛ رطخ  هدرپسرـس  ناروس  هلیبق  مه  دـنک و  لد  شیاـه  یکدوک  ناـمز  ياـه  هداـج  زا  تشادرب ، ار  شرواـب 
.بل رب  يدنخبل  هنیس و  رب  یکالپ 

.دنیشنن ياپ  زا  ات  درک  رپس  هنیس  ینهآ ، ياه  لوغ  اه و  کنات  ياه  هرعن  ربارب  رد  دمآ و 

.داد قوس  ریدقت ، تمس  هب  ار  دوخ  راوتسا  هشیمه  ياهاپ  تسب و  لد  مارحا  دیشوپ و  هلعش  ایر ، یب  هداس و 

.رک نیطایش  شوگ  دش و  یم  هتفشآ  اه ، باوخ  هک  نانچ  نآ  .دز  یم  دایرف 

ياه هچب  .ناتـسدرک  ای  دـشاب  نانبل  شیارب  درک  یمن  یقرف  دوب ، اج  نآ  لوؤسم  دوب ، درد  زا  یمجح  اجک  ره  دـیمهف ، یمن  ار  ناـمز 
گرزب ناهدنامرف  ای  دشاب  نانبل  بونج  هلحم 

.رتسکاخ توراب و  نوخ و  ندیسوب  تسا و  لد  تمرح  جارعم ، طرش 

.تسا ندش  ینامسآ  يارب  یبآ  لاب  ود  هنیرید و  تناما  راب  نداد  لیوحت  جارعم ، طرش 

یناخ میرک  هزمح   / دندیمهف یمن  ار  وت  مه  اه  كرپاش 

یم عولط  اه  نامسآ  رد  یتخاس ، یم  ناهنپ  رایغا  زا  هدید  هک  ماگنهابش  دندوب و  وت  رون  راد  ماو  ناگراتس ، هک  يدوب  يدیـشروخ  وت 
زارس تسش و  یم  ور  وت ، هاگن  همـشچ  اب  ناهج  دادماب ، ره  یهاگرحـس ! ماف  خرـس  کیپ  يا  .دنیامیپب  ار  وت  هار  اه ، هراتـس  ات  يدرک 

.تشاد یم  رب  باوخ 

.دوب قشع  عولط  وت ، عولط 

.يدوب نامسآ  زا  رت  یبآ  وت 

.تفکش یم  صولخ  ياه  لگ  تا ، هنافراع  تولخ  رد  يدوشگ ، یم  زاین  زار و  هداجس  یتقو 
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.دش یم  بوذ  تهاگن  تبیه  رد  ریش ، تراسج  درک و  یم  یّلجت  وت  رد  اه  هنییآ  حور 

.داتفا یم  هدجس  هب  تیاپ  ریز  قشع ، دز و  یم  نامیا  نشور  گنر  ار  حبص  تیاه ، سفن 

.دندرک یم  ادتقا  وت  هب  ناشریسم  رد  اه  هناخدور  مامت  يدروآ ، یم  بل  هب  تداهش  ناذا  هک  یتقو 

دنیبب یلاخ  نیمز  رب  ار  وت  دیاش  ات  دوشگ  یم  هریت  نادکاخ  يور  هب  ار  شنامشچ  دیما  نیا  هب  ناهاگماش ، هبیرغ  ِتسدرود  هراتس  ره 
.دیوگب وت  اب  ار  شیوخ  ییاهنت  يرود و  درد  ثیدح  و 

.دوب هدرک  میدقت  كاخ ، هب  نامسآ  هک  يدوب  یقشع  هراصع  وت 

.یتسناد یم  ار  رس  یب  ياه  لخن  درد  وت 

.ار نداتسیا  هنوگچ  وت  زا  تخومآ  تشارفارب و  دق  وت ، حالس  هناوتشپ  هب  یتما  یتساخرب ، هک  وت 

يا وت  دومن و  خرس  يا  همزمز  كاوژپار  تنتفر  توکـس  ترکیپ ، ياه  مخز  دوب و  باتفآ  ققحت  روشنم  تتایح ، نوگلگ  فحـصم 
.دندیمهف یمن  ار  وت  مه  اه  كرپاش  هک  یتسیز  کچوک  ردق  نآ  نیمز  رد  یگرزب  همه  اب  بیرغ ! هشیمه 

ایند هب  ار  نآ  هرجنپ  یتسشن ، تولخ  هب  دوخ  اب  هاگ  ره  هدرک ! رفس  زاس  هسامح  يا  متـسه  وت  اب  مطالت ، رپ  هاگن  نآ  تبیغ  رد  لاح  و 
! نارمچ ماما ، هموظنم  راد ، هلابند  هراتس  يا  .يدوشگ  ار  لد  هدید  یتسب و 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

مادقا ینارماک  مرکا  / ماوت یپ  رد  نم 

.یشخب هرابود  یتایح  ار  ملاوز  هب  ور  ِناج  تروضح ، ِيانشور  زا  يا  هتشر  اب  ات  میوج  یم  ار  وت  تندمآ ، هناتسآ  رد 

.ینک تهاگن  نامهیم  ارم  یناوخب و  ار  باتفآ  ِرورس  ات 

.یناکشخب اه  بل  جنک  رب  ار  ینمیرها  ياهدنخشین  مامت  ییاروها ، يدنخشون  اب  ات  میوج  یم  ار  وت 

منک و میهفت  اهورس  يارب  ار  تتمظع  ات  .مریگرـس  زا  ار  هرابود  نتـسیز  منیـشن و  هبرجت  هب  ار  نتفکـش  ِّسح  ات  متـسه  وت  یپ  رد  نم 
.میامن ریسفت  دیشروخ  يارب  ار  تهوکش 

.مهدب وش  تسش  ار  ما  هدولآ  هانگ  ِهاگنات  .مرگنب  تا  ینامسآ  ِنامشچ  رد  ار  راهب  نیرتزبس  ات  منامب  دیواج  ات  میوج  یم  ار  وت  نم 

.منک هراظن  وت  رد  ار  یهلا  زاجعا  ندش  هدنز  ات  .متسه  وت  یپ  رد  نم 

منز هسوب  تروبص  ياه  هناش  رب  ات  منک ، سح  مدوجو  تارذ  همه  اب  ار  یگدنز  یگدرتسگ  ات  .منام  یم  وت  اب  و 

ریذـپب .درپ  یم  نامـسآ  ِخر  زا  گنر  دور و  یم  تانئاک  رـس  زا  شوه  هک  يا  هماگنه  رد  تروهظ ، هناتـسآ  رد  میوج ؛ یم  ار  وت  نم 
.نکرپ تیاز  حرف  ِمیسن  اب  ار  ما  یگدنز  ِزبس  مجح  راذگم و  او  منتشیوخ  هب  ارم و 
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.نامولظم همه  ِرس  رب  يوش  یم  نم  هیاس  ییآ و  یم  وت  کش  یب 

.دوش یم  یگدنز  نزاوت  وت ، ِنوزوم  ِناتسد  ییایب ، یتقو 

.ددرگ یم  وت  ِزبس  ِهاگن  یبآ و  مطالت  رد  قرغ  نیمز 

.نک تهاگن  ِشوپ  هفوکش  ار  یگدنز  ِنازخ  ایب و 

.نک ادیپ  باتفآ  ِمرگ  ِشوغآ  ِتسدرود  ات  ار  تهاگن  يامرگ  ایب و 

.ناشوپب حلص  ِزبس  سابل  ار  نایرع  تایح  نامز ، ِزاوآ  زا  ایب و 

.نک دوبان  شیوخ  ماگ  نیرخآ  ریز  رد  ار  تلاهج  ياه  هنایروم  ایب و  هدش ؛ تسس  نید  ياه  هیاپ 

 « ...و هدیشرلا  هعلط   » ای نک ، عولط 

.تریگارف ِتلادع  ِراظتنا  مشچ  میاوت و  ِندمآ  ِبات  یب  ام  هک  ایب 

.دنک شکورف  نامز  نیمز و  ِشطع  ات  ایب 

.امنب همه  رب  ار  تا  یقرشم  ِقارشا  ایب و 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / هارز یسر  یم  یک 

دوش یم  زاب  راوید  هب  شیاه  هرجنپ  هک  ییاه  نابایخ  رد  تسب ، نب  رـسارس  ِرهـش  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  مدوخ ؛ رد  منز  یم  مدق 
.تسا هدرک  تداع  دتمم ، توکس  هب  هک  ییاه  نابایخ  و 

.مدنخب اه  نابز  ِغیت  يور  مشاب و  درم  دیاب 

.راظتنا رد  منز  یم  مدق  سپ  .دراب  یم  دنخشین  نآ ، زا  هک  ییاه  هاگن  ینیگنس  هب  ما  هدرک  تداع 

.ار و مدوخ  منک و  یم  رواب  ار  وت  اهنت  مشاب ، مدوخ  ییاهنت  ثراو  هک  هاگ  نآ  مشاب و  مدوخ  ياه  یـسپاولد  یلوک  مدوخ ، هک  یتقو 
.دوش مگ  يدیماان  بش  يالوش  رد  هک  ار  میاه  ماگ  ریسم  مسرت ، یم 

یم شوماخ  نامدوخ ، ریـسم  رد  مینک و  یم  كوک  ار  نامز  سوقان  .مندوب  مجح  مامت  رد  هدـناود  هشیر  رواب  نیا  نیرخآ ،» دوعوم  »
.میربب يدبا  هناخ  شوماخ  هب  ار  ندوب  وت  اب  تذل  میوشن و  افوکش  ترادید  راهب  هب  تندوب ، فقس  ریز  رگا  سوسفا ، دص  میوش و 

! مینکب مگ  نامدوخ  رد  ار  نامدوخ  میشابن و  وت  هار  رادغارچ  هک  رگا  سوسفا  دص 

هرامش 61 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 276زکرم  هحفص 184 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:127

هرامش 61 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 276زکرم  هحفص 185 

http://www.ghaemiyeh.com


لگ اه ، هیناث  قالـش  ِزوس  مراد و  تباـجا  ناراـب  سیخ  ياـه  هسوب  زا  راشرـس  ینهاریپ  هک  نم  درم ! َربَا  يا  منز ، یم  داد  ار  وت  زورما 
.دنیشن یم  نازخ  هب  ناراتفک ، هدنخ  همهمه  رد  مساسحا  غاب  دناکت و  یم  ار  مهاریپ  يور  ياه 

.دشاب هدیسرن  دیشروخ ، ندیمد  تصرف  دیاش  مناد ! یمن 

رد ار  اه  كدصاق  داد ، اهداب  موجه  هب  لد  مه ، زونه  دـیاب  دـشاب و  هتـشادن  ناراب  قه  قه  تعـسو  هب  ییاه  هناش  هنـشت  تشد  دـیاش 
! درپس اهادرف  تسد  هب  ار  هیداب  تشاذگ و  اهنت  ینادرگرس ، يوهایه 

، خیرات همه  رد  هک  ام  ؛ میشاب وت  مرک  ناوخ  هرفـسمه  ظافلا ، ظیلغ  شیارآ  اب  میناوخب و  هیالگرپ  ناهد  اب  ار  وت  هک  میدرک  تداع  ام 
.مینز یم  دایرف  نامز  شوگ  رد  ار  وت  میراد و  همان » باتع  «؛  ناماه فرح  راب  هلوک  رد 

! هلیبق دیما  اهنت   ، تّوق ادخ 

! هتفرگ لد  نیشنالاب  تّوق ، ادخ 

! ناگراتس يوسوس  تیاپ ، ریز  رد  يا  ، اهربا درس  هآ  ناراب و  نابرهم  ياه  تسد  زا  رپ  تیاه  هناش  يا  تّوق  ادخ 

.دشاب هدیسر  ندیسر ، نامز  دیاش 

.تسا هدرک  ناشراه  ناهانگ ، یب  مرگ  نوخ  هیداب ، ياه  گرگ  تسا و  هدنام  راوس  یب  هریشع ،

یمن راـهب  هلیبـق ، نادرم  ياـعد  ياـه  تسد  دـنز و  یم  مه  رب  ار  نیمز  شمارآ  ناراـتفک ، موـش  ههقهق  يادـص  ناـمز ، يوسراـچ  زا 
.دنایور

یب راوآ  ریز  رد  اهوتـسرپ ، زبس  ياه  هدنخ  دـنک و  یم  لیمحت  راظتنا  رهـش  ناتخرد  ياه  هخاش  رب  ار  دوخ  رواب ، دامجنا  اهزور ، نیا 
یمن گنـس  رب  مس  یـشحو ، ياه  بسا  دنزات و  یم  هشیمه  زا  رت  هتـسخ  هلیبق ، هتـسخ  ناراوس  هک  اهزور  نیا  .تسا  هدش  مگ  یـسک 

.دنشک یمن  ههیش  ار  ناشفشتآ  نداز  اهربا و  شورخ  دننز و 

؟ دنک یم  ناروف  تا  هدنام  ولگ  رد  دایرف  دریگ و  یم  رُگ  تا  هرجنح  ناشفشتآ  یک  سپ 
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...و  ، وت زا  نامدوخ ، زا  میا  هدش  رود  ردق  هچ  ام 

! ینک نامبوذ  یباتب و  ات  زیخرب 

 ! میسوپن دوخ  دامجنا  رد  ات  باتب 

! الوم باتب ،

.تسا کیدزن  تراقفلاوذ  صقر  هماگنه  نامگ  یب 

هتسیاش تداعس  یلع  «/ ...ناراب زور  وت  و  »... 

ار هفوکش  هلصوح  تلاسک ، هچوک  ياه  غاب  هک  نیمه  دناوخ ، یم  تکرح  هب  ار  ناگدنام  هداج ، دادتما  دریگ و  یم  ناراب  هک  نیمه 
هب یناـکت  هنیآ ، دـنهد و  یم  روـبع  ناـشنهاریپ  دوپوراـت  زا  ار  راـهب  اـه ، هچیرد  هـک  نـیمه  دـننک ، یم  ساـسحا  ناـشیاه  هخاـش  رد 

درپب ناهج  رس  زا  باوخ  ات  دشک  یم  شود  هب  میسن ، ار  تیاهاپ  يادص  رواجم ، ياهرازمدنگ  زا  دهد ، یم  شیاشامت 

ییآ یم  وت  ... 

.ییآ یم  ربص ، خیرات  کی  هرتسگ  هب  هک  يا  هنیس  اب  تنابرهم و  ياه  مشچ  اب  تزبس ، ناتسد  اب 

.یهد یم  هنهرباپ  ياه  مشچ  هب  تسا ، هشیمه  ياه  ینابرهم  زا  رپ  هک  ار  تنادمچ  يروآ و  یم  رون  اه  هساک  يارب 

.دنریگب شوغآ  رد  ار  لالز  زور  کی  ياه  هقاس  رگید ، یتصرف  رد  اه  کچیپ  ات  يزیر  یم  روضح  رطع  اه  هچوک  هب 

ياه تسد  همادا  هنابش ، ياه  ینابرهم  همادا  ما ؛ هدمآ  نم  .امرخ  نان و  لذب  همادا  ما ؛ هدمآ  نم  یلاخ ! ارچ  ناتاه  هرفـس  مدرم ! يآ  - 
یقرف ثراو  ناـشن ، یب  يوناـب  ثراو  ما ؛ هدـمآ  نم  .هتخادـگ  نهآ  تسد و  تلادـع  همادا  تلادـع ، يارب  یگنـشت  همادا  زاون ، میتـی 

ثراو هزین ، يور  دیشروخ  ثراو  هتفاکش ،

.يور هدایپ  زور  نوچ  هنهرب ؛ ياهاپ 

.تفرگ دهاوخن  نایسن  درَگ  رگید  لالز ، ياه  هیآ  يایرد  يا و  هدمآ  وت  يا  هدمآ  وت  يرآ ! ...ما  هدمآ  نم 
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یسوط اروح  / شنیرفآ هناهب 

زا راشرـس  رون و  بلابل  تسا ؛ حبـص  دـبا  ات  و  ماش ، یب  هک  داد  مهاوخ  دـیما  يراـگزور  هدـعو  هب  ار  امـش  دیـشاب ؛ روبـص  منامـشچ !
.دیشروخ

مهاوخ قایتشا  هلوره  هب  زین  ار  امـش  دـیا ! هدـش  گنتلد  ندـیود  يا  هظحل  يارب  دـیا و  هتفرورف  تایدام  بادرم  رد  هک  مقلعت  ياـهاپ 
راوید رب  هدیشوپ و  یبرع  هماج  دیشروخ ، هک  يزور  درب ؛

.دز دهاوخ  هیکت  هّکم 

.دناوخ دهاوخ  ارف  اه  هناوج  زا  لابقتسا  هب  ار  نامیاه  ناج  هدیکشخ  ياه  لاهن  دومن و  یلجت  ناسنا ، سیدنت  رد  راهب ، هک  يزور 

یناکت هناخ  یهلا ، هدژم  نیرت  نیریش  هب  ار  مناج  هتسب  رات  هناخ  .دیشخب و  مهاوخ  افش  شهاگن  يایمیک  هب  ار  ما  هناوید  لد  زور ، نآ 
.درک مهاوخ 

، رظتنم هـتخیهرف  حاورا  يآ ، هدیـشک ! رجز  ياـه  لد  هدـیدن و  روـن  نامـشچ  يآ ، هدییـشک ! ریجنز  هـب  ناتـسد  ریــسا و  ياـهاپ  يآ ،
تقیقح رجف  هک  يا  هدیپس  منیب ؛ یم  ناهج  کیرات  همین  نامـسآ  رد  يا  هدیپس  نم  هک  دینک  يرابدرب  روبـص ! هدـیدغاد و  ناحلـصم 

.دش دهاوخ  هتفاکش  نآ  اب  بش ، دراد و  شیپ  رد 

هب ناگدز  بش  يارب  ربخ  شوخ  كدصاق  رازه  داد و  دهاوخ  دنویپ  ناسنا  هدز  یطحق  راگزور  اب  ار  ایقاقا  اه و  هناورپ  هک  يا  هدـیپس 
.دروآ دهاوخ  ناغمرا 

.نیرفآ راهب  رّطعم و  يدمحم  هتفکش و  سگرن  دبس  دبس  اب  يا  هدیپس 

.تسا هداهن  روهظ  هناتسآ  رب  اپ  شنیرفآ ، هناهب  هک  مدوجو ! دنبدنب  دیشاب ، روبص 

دمآ دهاوخ  نابوخ  هاش  نآ  لد  کلم  ریرس  اب  »

(1)« دمآ دهاوخ  ناشیرپ  فلز  اب  انعر و  دق  اب 
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یناخ میرک  هزمح  / اهربا ضغب  زا  ینامسآ  مییام و 

ات میهد ، یم  یناگدژم  ناماه  لد  يدنمدرد  هب  ار  تندمآ  میا و  هدرپس  راظتنا  جومت  هب  ار  نامیاه  مشچ  یـسک ، یب  نابایب  رد  وت  یب 
.دنشاب مه  شوغآ  مه  راهب ، غاب و  ات  میدنخ  یم  هیرگ  رد  مینیبن و  ار  اه  گرب  یگدرمژپ 

.دناسر یم  رابیوج  قاذم  هبار  بآ  تسا و  ناراب  راشتنا  هک  وت  غیت  دیما  اهربا و  ضغب  زا  ینامسآ  مییام و 

.تسوت لصف  راظتنا  رد  هک  ییاه  مشچ  مامتان و  هفیحص  نیا  مییام و  یگنشت ، یتسد و  یهت  مییام و 

.دوش یم  حبص  هبدن »  » ياه هژاو  هب  هک  قوش  ياه  بش  مییام و 

.دشک یم  هزایمخ  دایرف ، ياج  هب  هک  هدزاو  ناهج  نیا  هتفخ و  ورف  راگزور  نیا  مییام و 

.دنک یم  وج  تسج و  ار  جرف  هک  ییاه  هداجس  يافص  مییام و 

.دنسر یم  اه  غاب  نیرت  خارف  هب  هک  ییاه  هچوک  هدرک  بت  نت  مییام و 

.تسا ریقح  وت  نامشچ  ربارب  رد  هک  باتفآ  مییام و 

.دوش یم  دنم  هرهب  وت  زا  ضیف »  » دزومآ و یم  وت  زا  نسُح » ، » وت غاب  زا  يا  هچنغ  رب  هدیکچ  تسا  یمنبش  ایرد ،

.تسا تمایق  ات  يدنلب  تماقدق »  » وت تماق 

.تسوت جاتحم  تاجن »  » هداتفا و تمدق  یپ  رد  يراگتسر » »

.تهاگن ربارب  رد  تسا  يا  هطقن  هک  تشد ، مییام و 

.تسوت تقاط  هدنمرش  هک  هوک ، مییام و 

.تسا يراج  تمایق  ات  هک  نوخ ، طخ  مییام و 

.تسا ناروف  رد  تندمآ  ات  هک  دایرف ، مییام و  تسا و  راثیا  يوربآ  هک  قیاقش ، لسن  مییام و 

.دباتب يزارف  زا  ترادید  رون  دودب و  یبناج  زا  تتداعس ، میسن  ات  مینام  یم  راوتسا  سپ 
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روپ یمشاه  تاداسلا  مرکا  ! / تندمآ ینابرق  میاه  هعمج  مامت 

اه کشا  یلالز  هب  ار  شا  يرتسکاخ  هاگن  تندـمآ ، راظتنا  رد  ناسنا  زور  ره  دـنور و  یم  دـنیآ و  یم  اه  هعمج  درذـگ و  یم  ناـمز 
.دراپس یم 

دنوادخ هب  یشیدنا و  یم  نامسآ  هب  اهنت  ینیشن و  نامسآ  وت 

.دیپس يروهظ  هب  میشیدنا ؛ یم  زبس  یعولط  هب  هایس ، ییاه  هیناث  راصح  رد  هنازجاع  درذگ و  یم  نامز 

مامت رد  ار  قشع  تدیما ، هب  هک  ییآ  یم  هعمج  مادـک  اب  منک ؟ تیوجتـسج  هدـیپس  مادـک  هنابـش  رد  تیادـه ! تباجا و  حـیتافم  يا 
.ما هدیشک  ریوصت  هب  میوقت  ياه  هعمج 

ره موش و  یم  زبس  زور  ره  تندـمآ  راظتنا  رد  نانچمه  مدرک و  تندـمآ  یناـبرق  ار  میاـه  هعمج  ماـمت  هک  ییآ  یم  هعمج  مادـک  اـب 
، يوش یم  افوکش  هنیس  رد  راو ، هبدن  هعمج ، حبص  ره  وت  اقآ ! دولآ ؟ هم  بورغ 

.مزیر یم  کشا  تبلط  رد  نم  ینک و  یم  روهظ 

.مزیر یم  کشا  تهاگن  زبس  نیس  تفه  دیما  هب  رگید ، يراهب  ات  منک و  یم  نشور  ار  ملد  ياه  عمش  مامت  تبلط  رد 

.دراد ار  هعمج  رصع  هتفرگ  گنر  میاه ، بورغ  مامت  هک  ما  هتسیرگ  ار  تندماین  مغ  ردق  نآ 

.دنا هدیشیدنا  وت  هب  طقف  قشع  تبرغ  رد  دندش و  زبس  هدروخ ، ناماپ  ياه  گرب  نوچ  میوقت ، ياه  هحفص  مامت 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / ؟  ...یک ات 

.موش یم  شیوشت  زا  رپ  مارآ ، مارآ 

.دننک یم  ّسح  منامشچ  ِلیمک  ار ، کشا  يامرگ  زونه 

.تسا هدش  وحم  هدیپس  موهفم  رد  بش ، تملظ  راگنا 

.کیدزن رایسب  ییادرف  هب  مشیدنا ؛ یم  ادرف  هب 
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: منک یم  اوجن  نم  دنوش و  یم  زاغآ  بش  توکس  رد  ناگژاو ، همزمز 

ییآ یم  هک  ییادرف  حبص  يا  دنز ، یم  رپ  ملد 

ییاشامت یلصف  زا  رپ  دش  یهاوخ  هنیئآ  زا  رپ 

منیگمغ تخس  دوخ ، ییاهنت  زا  دناد  یم  ادخ 

ییاهنت هودنا و  مغ و  ینعی  نامز  وت  نودب 

ینادرگ هنییآ  اب  دیشروخ  ات  حبص ، يا  ایب 

ییابیز راسخر  زا  هنوگلگ  هدرپ  دریگب 

ناماهزورآ مامت  رتسکاخ  گنر  هتفرگ 

؟ ییارایب ارحص  نیا  هک  یهاوخ  یمن  ایآ  وگب 

نشور یبآ و  ياه  لصف  مامت  دنوادخ 

ییایرد ناغرم  تماق  تراظتنا  هتسکش 

؟ دراد ار  وت  نامشچ  يوداج  هبذاج  نیمادک 

ییارحص يوهآ  رگا  دزان  یم  هدید ، هچ  نآ  هب 

يزور کی  حبص  يارب  يرآ ، دنز ، یم  رپ  ملد 

ییایور زبس  ياه  هنیئآ  زا  دش  دهاوخ  رپ  هک 

روضح راد  هیالط  نامه  نامک -  نیگنر  راظتنا  رد  مزود و  یم  نامسآ  هب  مشچ  نم ، دوش و  یم  زاغآ  حبـص  شیوشترپ ، مارآ ، مارآ 
! منام یم  تا -  ینامسآ 

؟ میشاب قفش ، ندید  زا  نوخلد  دیاب  یک  ات  ناجالوم !

؟ میراپسب تترایز  رادید و  هب  لد  حبص ، زور  ره  میوش و  قرغ  يراودیما  ياه  گنر  رد  ات  تروضح  زبس  هنییآ  تساجک 

ینیسحلادبع هموصعم  / تخبشوخ ياه  هظحل 
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! ناگتسخ ياه  لد  دیما  يا 

يروبص ياه  هداج  يوس  نآ  زا  ییآ  یم 

نام اه  لد  ریوک  رسارس  رب  توخن ، لهج و  ياهربا  هک  هاگ  نآ  ، تلادع نامیا و  لاسکشخ  رد  ؛ راظتنا بش  نیرت  ییادلی  رد  ییآ  یم 
.دنکفا هیاس 

.دنودب بارس  لابند  هب  ناگمه  هک  ماگنه  نآ  و 
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.دندرگ هنهرب  یگرب  یب  زا  ناتخرد  هک  ماگنه  نآ 

.دنیآ یم  نوریب  ایرد  زا  بآ  بلط  رد  ایرد  نایهام  هک  زور  نآ 

.شراب هنشت  اهربا  تسا و  شبات  زا  هتسخ  دیشروخ ، دهد ، فک  زا  لمحت  نامسآ ، هک  ماگنه  نآ 

ثوغلا  » ياه هچنغ  دـننک و  مگ  ار  اه  هیناث  ناـمز ، نیمز و  هک  هظحل  نآ  دـسرب و  دوخ  گرب  نیرخآ  هب  یقـشاع  رتفد  هک  ناـمز  نآ 
.دنهد رس  نامالا » نامالا   » ياون ناینیمز ، ددرگ و  افوکش  «، ثوغلا

! یتسه يامعم  يا  ، تریغ يانعم  يا  دمآ ، یهاوخ  وت 

.درک دهاوخ  رپ  ار  ناماه  لد  ياضف  تدوجو  رطع  تخیر و  دهاوخ  ورف  راظتنا ، دنلب  راوید  دمآ و  یهاوخ  وت 

درک یهاوخ  لدبم  رادید  هظحل  ینیریش  هب  ار  يدیما  ان  ياه  هروشلد  تهاگن ، همشرک  اب  دمآ و  یهاوخ  مناد  یم 

! دیما كاوژپ  ینابرهم و  ساکعنا  يا 

.میزرل یمن  ناتسمز  رد  میرادن و  یساره  زییاپ  زا  رگید  ییایب ، وت  هک  یتقو 

.مینک یم  تهار  شرف  ار  ناماه  لد  تندمآ ، راهب  رد  ام  يوش و  یم  ناماه  لد  شخب  امرگ  وت 

! باتفآ هلیبق  زا  يا 

؟ دیشک یهاوخ  شوغآ  رد  ار  تخبشوخ  هظحل  مادک 

! داتفه دهاوخ  هدجس  هب  تهاگشیپ  رد  هام  دز و  دهاوخ  وناز  تلباقم  رد  باتفآ  هک  ینابرهم  يا 

! تقلخ زار  يا 

هعمج هب  ات  دـننک  یم  يرپس  اه  « شاک يا   » اـب ار  دوخ  ياـه  هظحل  دـنراد و  یم  هگن  راـظتنا  هنهک  باـق  رد  ار  وت  داـی  تنارظتنم  همه 
.دنسرب لاصو 

.لجعلا لجعلا  لجعلا 

یناما مثیم   / ینک یم  روهظ  یک 

تمنیبب ات  ینک  روهظ  دوش  یم  یک 

تمنیبب اهنت  هیناث ، دنچ  ضرع  رد 
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 - نم زیزع  يرود -  همه  نیا  زا  دعب  راذگب 

تمنیبب ای  ار  وت  يادص  مونشب  ای 
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؟ اجک زا  مناد  یمن  مریگب ، ار  تغارـس  مهاوخ  یم  مناوت /  یمن  تمنیبب ، مهاوخ  یم  تسا /  هدـش  ضغب  ولگ  رد  مدایرف  نم /  دوعوم 
وت زا  یناشن  هک  مییوگب  انشآ  مادک  اب  تمیوجب /؟ اجک  رد  تمسرپب /؟ اجک  زا  / 

یم تسه و  يرانک  هشوگ  رد  هک  تسوت  هاگن  باتفآ  هب  مرواب  درذگ ، یم  هک  مکیرات  هریت و  ياه  بش  رد  نک  رواب  دشاب /؟ هتشاد 
دیشروخ ندمآ  رب  یکی  اهربا و  ندش  در  هب  یکی  دنک : یم  ممارآ  زیچ  ود  هب  نامیا  دریگ  یم  هک  نامسآ  ینیگنس  زا  ملد  دشخرد / 

تازجعم يامن  مامت  سیدنت  هک  تسوت  هب  مدیما  / 

 / همه زا  رتروآ  تداعسس  یلو  ییالط  رـصع  زا  هرابود  یتعجر  دنا /  هتفر  داب  هب  يراگزور  هک  ییاهوزرآ  شخب  ققحت  یناربمغیپ / 
هک يزور  رد  دـناشن ، یهاوخ  یـسرک  هب  وت  ار  تقیقح  درک /  یهاوخ  هرود  وت  ار  اـیفارغج  دروآ /  یهاوخرد  وـناز  هب  وـت  ار  خـیرات 
نآ زا  و  دز /  دهاوخ  مه  رب  وت  ییاروها  هدارا  ار  تملظ  ملظ و  دیلپ  نمیرها  طاسب  دنا /  شیوخ  زا  هدنمرـش  هداتفا  زاجم  رد  ِناورهر 

يارب ملد  هک  میوگب  مشاـبن /  نم  ییاـیب و  وت  هک  ممد  نآ  هتـشک  هک  میوـگب  اـیآ  نم /  دوـعوم  ادـخ /  نیمز  دوـش  یم  تشهب  سپ ،
تسا هدش  گنت  تندمآ 

و شا /  ینخـس  مه  راودیما  متوکـس  تسوا /  هب  قشع  راظتنا  مشچ  ما  ییاهنت  و  درادن /  هنومن  ما  هدینـش  هک  یلیمج  لامج  نآ  يارب 
متخود شتبحم  هب  مشچ  همه  زا  لوا  وا /  زا  منامرد  مه  تسوا و  ندیدن  درد  مدرد  مه  ار /  اهنآ  دونشب  رگم  ات  راد  بت  میاه  فرح 

یم هچ  دوعوم  هب  دـشاب /  شرانک  رد  مناـیاپ  دـهاوخ  یم  ملد  ددرگ -  یمرب  شیوخ  لـصا  هب  زیچ  همه  هک  ادرف -  دـش و  نشور  اـت 
منامیا ندرمورف  زا  نارگن  اما  مسر ، یمن  لزنم  هب  تفگ /؟ مناوت 

شباوخ و  دنا /  هداد  هدعو  نم  هب  ار  وت  هک  مناد  یم  یلو  مناد  یمن  چیه  هک  مدوخ  زا  نونکات / -  هتـشاد  هگن  ما  هدـنزوس  هچ  نآ  - 
لثم تسین  یندرک  راکنا  دیشروخ  و  دیشروخ /  زا  رترونرپ  يزور ، زا  رت  نشور  اما  وت  مکیرات  مبش ، هچ  رگا  نم  يزور /  ما  هدید  ار 

؛ بادرم رد  موش  یم  قرغ  نم ، رتشیب  رتشیب و  تقیقح /!

رد مرب  یم  الاب  هک  مه  ار  میاه  تسد  مَدناوخ /  یم  الّقت  هب  هک  تسدرود  رد  ییادن  نآ  اما  وت 

ار تا  یگناورپ  راختفا  رگم  مه  یفاک /  ما  یناوخب  وت  .تسا  سب  ینیبب  وت  ینیبب /  وت  ار  ناـش  یگدز  خـی  مهاوخ  یم  طـقف  ناتـسمز 
مهاوخ بات  تندیسر  ات  ایآ  مناد  یمن  نم /  دوعوم  مشاب /  هتشاد 

! يدوب وت  شدیما  تفر و  یم  ایند  زا  دنسیونب : دهاوخ  یم  ملد  اما  دوب / ؟ مهاوخ  هدنز  و  هن ؟ ای  دروآ 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  تمیناوخب / یک  ات 

میا هدروخ  هرگ  نامدوخ  رد  هک  یناد  یم 

تییوه یب  ياهداب  رذگ  رد 

نیطایش ياهدایرف  موجه  رد 

نایصع رسارس  يریسم  رد 

.ددرگ یم  رب  اه  هنیس  هب  هشیمه  زا  رت  یلاخ  اه ، تسد  هک  ینامز  رد 

تسا هدش  نیگنس  راظتنا  يارب  یلاها ، ياه  مشچ  هک  ییاهزور  رد 

اه يدیماان  بالیس  ریسم  رد 

لاذتبا هسوسو  يانگنت  رد 

هانگ ياه  هقعاص  ناما  یب  شروی  رد 

میشیوخ هدش  مگ 

كانلوه یبش  رد 

کیرات شوماخ و  تخس  یبش  رد 

میور یم  هار  میا و  هدرم 

یماجنارس یب  ياه  هداج  رد 

تمیهاوخ یمن  لد  اب  دیاش  تمیناوخ و  یم  نابز  اب 

مینز یم  هرگ  حیبست  هناد  هناد  رد  ار  اه  هعمج 

مینک یم  مگ  هبدن  يال  هبال  رد  ار  اه  هعمج 

مینک یمن  ادیپ  ار  وت  و 

میروک میرگن و  یم 
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تمینیب یمن  يریگ و  یم  ار  نامتسد 

میا هدرک  مگ  اه  نامسآ  رد  ار  نامیاه  تسد  تباجا 
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دسر یمن  اه  نامسآ  هب  نامیاه  تسد  هک  رتدب ، و 

میا هداد  دنویپ  اه  هرجنپ  یگنتلد  اب  ار ، راوید 

میا هدیشک  نیچرپ  اه ، هیاس  راصحرد  ار  اه  ینادعمش  و 

تسا هدش  ام  تداع  تندماین ، هک  دیاش 

میناوخ یم  هحتاف  اه ، هدنز  يارب  میا و  هدش  نفد  یگدنز  ناتسروگ  رد 

تسا هدش  هتفرگ  نامیاه  تسد  زا  تباجا  هک  میا  هدش  دب  ردق  نآ 

میا هدرک  هصالخ  مهبم ، یتوکس  رد  ار  نامدوخ  هک  یتقو 

!؟ یک ات  اّما 

!؟ اجک ات  اّما 

!؟ هنوگچ تمیهاوخب و  یک  ات 

دنازوس یم  ار  نامیاه  هیر  يزیرگدوخ » زا   » یّمس ياوه 

قشع نامسآ  تفه  يا  میامش ! اب 

میوگب یسک  هچ  اب 

؟ منک لددرد  یسک  هچ  اب 

« هیلع يدتعا  نم  یلع  روصنملا  ْنیَا  : » هک منزب  دایرف  ردق  هچ 

« البرکب لوتقملا  مَِدب  بلاطلا  َْنیَا  »

دجنگ یمن  شدوخ  رد  نیمز 

دنبوک یم  نامز  هنییس  رب  هشیمه ، زا  رترارق  یب  اه ، هیناث 

، هنیدآ حبص  ره  لثم  زاب ، و  ... 

تسد رب  مالسلا ، هیلع  دوواد  روبز  يا 
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رمک رد  یضترم ، راقفلاوذ  يا 

بلق رد  یسیع  رهِم  يا 

فک رب  ِیسوم  ياصع  يا 

هنیس رد  ناقرف  باتک  يا 
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میجاتحم تخس  تا ، هرابود  زاجعا  هب 

دنا هتفرگ  ناج  تیلهاج  رصع  ياه  تب 

دنا هتسشن  هفیقس  هب  هرابود  ار  تلادع 

ناچیپب مهرد  ار  ریپ  سیلبا  رورغ  زیخرب و 

نک يراج  یلاها ، کت  کت  نایرش  رد  ار  نیشن  هناخ  تلادع  زیخرب و 

دسرب ارف  رجاهم  ياهوتسرپ  تشگزاب  نامز  ات  راذگب 

دنیشنب تباجا  هّلق  رب  ناقشاع ، ياعد  راذگب 

دنزیرب تا  هتسخ  ياه  هناش  رب  ناگراتس ، راذگب 

دوش افوکش  تیاه ، مدق  ریز  رد  نامسآ ، راذگب 

دوش دلوتم  هرابود  نیمز ، راذگب 

دننک هیرگ  یلاها  يارب  ار  دوخ  ياه  هتفگان  هنیدم ، ياه  لخن  راذگب 

دوش کشخ  تردام ، کشا  راذگب 

دهد هویم  رگید ، راب  کی  كدف ، راذگب 

.دریگب اپ  لصف ، لهچ  راهب  راذگب 

: دوش کح  اه  نامسآ  رب  راذگب 

« اقوُهَذ َناک  َلِطاْبلا ، َّنِا  ُلِطابلا ، َقَهَذَو  ُّقَْحلا  َءاَج  »

دنکفا نینط  هّکم ، ياه  هنذأم  رب  لالب ، يادص  راذگب 

...وت هاگنآ  و 

اه نامسآ  هناش  رب  راوس 

اهرواب تعسو  زا  رتالاب 
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اه نامک  نیگنر  زا  رتابیز 

تمحر تکرب و  زا  راشرس  یبلق  اب 

.درک یهاوخ  لیوأت  رریسفت و  ار  یگدنز 
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نایرقاب دیمح   / راظتنا مخز 

تمـس زا  یک  تیاه  مدق  رولب  .میا  هتـسب  وت  دای  حیرـض  هب  ار  دوخ  لد  لیخد  تندمآ  راظتنا  رد  هک  ایب  قشع ، رفـس  زا  ییآ  یم  یک 
کشخ ریوک  رد  یک  تروضح  لگ  دش ؟ دهاوخ  رولبتم  اه  لد  ییایفارغج  قرشم 

؟ دوش یم  افوکش  ام 

هچ اقآ ! یک ؟ اّما  .دـمآ  یهاوخ  هک  نآ  زا  راودـیُما  يدـماین و  تشذـگ و  اه  نرق  هک  نآ  زا  دـیُماان  راودـیُما ، دـیُماان و  راـب  رازه  ارم 
هاگن لحاس  هک  ییاه  هعمج  هچ  .يدماین  دندش و  نازخ  اه  گرب  هک  ییاهزییاپ  هچ  يدماین و  دـندز و  هفوکـش  ناتخرد  هک  یناراهب 

.يدماین دش و  بورغ  اّما  .دسرب  هار  زا  وت  تاجن  یتشک  دیاش  ات  میا  هدرکن  لصتم  وت  يایرد  قرشم  هب  ار  شیوخ 

.يدماین دش و  بات  یب  مدوپ  رات و  مامت  .تسکش  ملد  اقآ 

.ما هتفگ  غورد  تمسانش ، یمن  میوگب  رگا  .ما  هتفگ  غورد  تمسانش ، یم  میوگب  رگا  یتسیک ؟ وت  یتسار  یتسه ! همه  يا 

نیرخآ هب  ار  یقشاع  ره  رایتخا ، یب  هک  دنک  یم  یناشفاوترپ  نانچ  تتیاده ، هلعـش  راونا  قشع ! رهـش  تفه  ياه  هچوک  غارچ  وت  يا 
.دناسر یم  تسا -  انف  هک  قشع -  رهش 

لگ نیا  هک  ایب  مسق  یلع  میالوم  هب  اقآ ! .دندُرم  يدماین و  اّما  دندوب ، تیور  تیؤر  راظتنا  رد  یناقـشاع  هچ  هک  دنا  هاوگ  اهزور  اقآ !
.دندرسف تراظتنا  رد  هدنام ، ياه 

.تسا هدش  قیمع  نامراظتنا  مخز  رگید  هک  نزم  کمن  ار  ام  مخز  هنوگ  نیا  نزم و  کحم  ار  ام  نیا  زا  شیپ  اقآ !

اّما دندش ، بآ  هنابات  یب  دنا ، هتخورفا  اه  هلعش  شیوخ  قشاع  هنیس  زا  دنا و  هتخوس  هک  اه  عمش  هچ  تندمآ  راظتنا  رد  رحـس  ات  بش 
.يدماین

ياهربا تشپ  زا  تلادـع  باتفآ  تندـمآ ، اب  ات  ایب  راظتنا ! طـخ  یناـیاپ  راذـگ  هطقن  يا  اـیب ! تیادـه ، غارچ  هدزاـی  راد  لعـشم  يا  وت 
.دوش داد  لدع و  زا  رپ  نیمز  هاگ ، نآ  .دنک  یناشفاوترپ  دیآ و  نوریب  گنرین 

.نامزلا بحاص  ای  ایب !
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یسوط اروح   / یگشیمه ناوخ  هبدن 

.دنا هدوشگ  ار  هدوشگان  ياه  هدقع  هدناسر و  نامسآ  هب  ناینیمز  هلان  هک  اه  هبدن  رایسب  هچ 

حیبست اب  ار  جرفلا » کیلول  لّجع  مهّللا   » اهزور اـه و  بش  هدـش و  نامـسآ  بوذـجم  دـیما ، ياـبرهک  هب  هک  ییاـه  تسد  رایـسب  هچ 
.دنا هدرمش  ناتشگنا 

.دنا هدنام  شیوخ  یناشیرپ  توهبم  هدیدرونرد و  ار  اه  هلصاف  تهاگن ، هنیآ  رد  هک  ینامشچ  رایسب  هچ 

.دنا هدیسرن  فده  هب  زگره  دنا و  هدرک  كرت  یلابکبس  دصقم  هب  ار  یگنتلد  ياه  هچضوح  هک  یناباتش  ياه  کشا  هچ 

يوزرآ ِلاصو  ترـسح  رد  دـنا و  هتخاس  ناشلامآ  هبعک  كربت  ار  تدای  هیناـث  ره  هک  ییوگاـنث  ياـه  ناـج  وگاـعد و  ياـه  لد  هچ 
.دنا هدنام  ناش  ینامسآ 

! تسود يا  میاوت  مغ  بارخ  هناخ  هک  ایب  »

میهدب نانع  یک  هب  ات  وگب  هیرگ  تسد  هب 

شوماخ دوش  یم  گنهابش  غرم  ياون 

میهدب ناما  دوخ  ریگبش  هلان  هب  رگا 

میراد لد  هب  نوخ  هچ  ره  دوخ  هدید  هارز 

(1)« میهدب نامزلا  بحاص  مغ  سوبیاپ  هب 

یناراب هشیمه  وت  نارجه  مغ  ییاشگ  هدـقع  يارب  مناگدـید  دـننامب و  اه  نامـسآ  ییابرهک  تروهظ ، ياـضاقت  رد  مناتـسود  راذـگب 
.دنشاب

.دنشاب وت  دای  شخبامرگ  میاه ، هبدن  ناتسکشا  دیامن و  هودنا  بلابل  ار  هرجنح  رازین  مزاین ، ياون  راذگب 

همه ربارب  رد  مـنهذ  كدـصاق  دـیوجب و  ار  وـت  روـضح  دـبنگ  اـهنت  هناقـشاع  یلاـیخ ، ياـه  هـمیخ  فاوـط  هـب  مـنهذ  رتوـبک  راذـگب 
یگدرملد سأی و  موش  ياوآ  مراذگن  زگره  اّما  دنک ، وجتسج  وت  روهظ  رد  ار  نایناهج  تاجن  يایؤر  ناتـسرپایند ، ياه  يزادرپلایخ 

.دوش راوآ  يدیمون  ياه  هناریو  رب 

نت ددنبن و  ار  ما  یگدنز  ياپ  تسد و  هدیـسوپ  ياهرات  اّما  مزودب  تروهظ  نشور  هنیآ  هب  دیما  مشچ  اه ، ماهبا  همه  نایم  رد  راذـگب 
.مراپسن یسک  یب  كانزوس  بت  هب 
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زینار ام  هدروآرب و  اعد  تسد  جرف  لیجعت  هب  دوخ  امش  هک  هاگ  نآ 

انامه دینک  اعد  رایـسب  روهظ  عیرـست  يارب  مکجرف : کلذ  َّناف  جرفلا  لیجعتب  اعدلا ؛ رثکاو و  : » دـیا هدومرف  شرافـس  روهظ  شیاین  هب 
نیا

(1)« تسامش شیاشگ  جرف و 

؟ یسک یب  یگتسخ و  ياج  هچ  يدیمون ؟ ياج  هچ  رگید 

.تسا ناهج  روما  حالصا  يارب  راگدرورپ  بناج  زا  روهظ  رما  رظتنم  دوخ  هک  میشاب  ییالوم  یگشیمه  ناوخ  هبدن  دیاب 

.دمآ دهاوخ  وا  .دید  دهاوخن  هدیدن و  دوخ  هب  ایند  هک  تسا  یسک  ار  ام  يرآ ،

تفگ یم  رفس  يراوشد  هک ز  نآ  باوج  »

تسه يراوس  کت  میتفگ  هلفاق  نایم 

مغ هطرو  ماک  هب  ثداوح  جوم  نایم 

تسه يرانک  ار  رحب  نیا  هک  میشوخ  نآ  زا 

مینیب یم  مادم  ام  یبیاغ و  هدید  ز 

« تسه يراکشآ  تسد  نامتعامج  اب  هک 

یمطاف نیسحریما  دیس   / ...دیآ یم  هک  هعمج  رصع  و 

ییاهر هانگ ، نفع  ياه  بادرم  زا  ییایب و  ات  ما  هدش  نکاس  وت  هاگن  یشاوح  رد  ما و  هتفاب  وت  تبحم  نامـسیر  هب  ار  ملد  تساه  لاس 
.یشخب ما 

.دننک یم  يرامش  هظحل  تندمآ  راظتنا  رد  نان ، يوب  زا  هناگیب  ياه  هرفس  راد و  هلصو  ياه  شفک  یلاخ ، ياهدبس  تس  اه  لاس 

هب ياه  همیخ  هدیرب و  ناتسد  هتسشن ، شطع  هب  ياه  بل  نینوخ ، ياه  هداجس  هتخوس ، مین  ياهرد  سای ، ياه  لگ  هک  تس  اه  لاس 
نایم و  راشرـس ، سای  لگ  رطع  زا  ار  اج  همه  ینک و  كاپ  اه  یتلادع  یب  زا  ار  نیمز  ات  دنـشک  یم  راظتنا  ار  تندمآ  هدیـشک ، شتآ 

.ینک تمسق  تبحم  نامولظم ،

یم هار  زا  يزور  هک  تسا  شوخ  نیا  هب  دـنیب و  یم  لاـصو  باوخ  بش ، ره  مراـظتنا ، مشچ  لد  نیا  مأوت و  گـنتلد  تس  اـه  لاـس 
.ییوگ زاب  ار  اه  ینتفگان  يراد و  یم  رب  رارسا  زا  هدرپ  ییاحیسم ، مد  ییاروها و  هولج  نآ  اب  یسر و 
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مشابن نم  ییایب و  هک  مکانمیب  يزور  زا  نم  اما 
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.دنازوس یم  ار  اه  يدب  دریگ و  یم  رُگ  ملد  قشع  شتآ  وت ، دای  اب  هشیمه  اما  تس ، اه  تلفغ  اه و  یگریت  زا  راشرس  ملد  دنچ  ره 

! تسا ریگلد  ردق  هچ  هعمج  رصع  و 

یم يا  هعمج  رـصع  دیما  هب  مزیر و  یم  کشا  وت ، هاگن  دـیما  هب  اهنت  مراب ، یم  موش و  یم  مشچ  نت  همه  دـیآ ، یم  هک  هعمج  رـصع 
.دشابن ریگلد  هک  منیشن 

 ! ییابیز تسادق و  هشیمه  يا  وت  فطل  ددم  هب  دیآ  یم  زور  نآ  و 

! دوعوم يا  ییآرد  زا  هک  زور  نآ  دیما  هب 

ینیدباع هحیلم   / تسا کیدزن  رحس  ربص  یکدنا 

.یهابت ياه  کنات  خرچ  ریز  رد  ار  وت  تیمولظم  ياه  ناوختسا  ندش  درُخ  يادص  مونش ، یم  مناج  شوگ  اب  زور ، ره 

.هتفر هناشن  ار  تیاهوتسرپ  دیپس  هنیس  هک  یگنفت  هایس  لد  زا  ار ، گرم  موش  یقیسوم  مونش  یم 

.هدرکن شا  هنهک  مایا  رذگ  هک  الیتش »  » رد يردام  هنیس  زا  ار  قارف  زوس  مونش  یم 

« مساق رفک   » شوماخ ياه  هناریو  زا  ار  توکس  دایرف  مونش  یم 

.هتشگ ناشدیپس  نهاریپ  دنبشقن  ازع  كاخ  هک  ار  تبیرغ  ناسورعون  هاکناج  هوبنا  مونش  یم 

.دتسیا یمن  ندیراب  زا  يا  هظحل  دراب و  یم  تنالک  درخ و  رس  رب  اباهم ، یب  هک  مونش  یم  ار  ییاهنت  ناراب  ِتشحو  يادص 

شطع هنوگچ  هک  منیب  یم  هدـناسر و  نامـسآ  شوگ  هب  ار  شتبرغ  ياه  هلان  تهاـنپ  یب  كاـخ  هناـنگمغ ، هچ  هک  مونـش  یم  يرآ !
! دنهد یم  خساپ  ریت  هنشد و  اب  ار  تنوتیز  هانگ  یب  ناتخرد 

.دنراگن یم  هناعاجش  تناناوج  هک  ار  نوخ  خرس  طوطخ  تکاخ ، هحفص  رب  زور  ره  منیب  یم 

.دننکش یم  ندوب ، هنیآ  مرج  هب  طقف  ار  تلد  هک  ار  یگنس  ياه  لد  یگریت  منیب  یم 

.ملظ يراز  گرم  نافوت  تسد  هب  ار  تا  هتفکش  ياه  هچنغ  ندشرپرپ  ، قشع خلسم  رد  منیب  یم 

.دنا باتفآ  راهب و  قشاع  تس ؛ یقشاع  اهنت  وت  نوخ  رد  هتفخ  ناناوجون  مرج 
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.دنسونأمان باتفآ  راهب و  اب  بیرف ، رهاظ  نالد  هایس  هک  سوسفا  اّما 

! تسا کیدزن  رحس  ربص ، یکدنا  .دسر  یم  ارف  تا  یسک  یب  ياه  هلان  تیاغ 

ینیسحلادبع هموصعم   / ینارکمج ضغب 

 - دـمآ یهاوخ  يرآ ! .تسا  هدرک  تسار  تماق  هتخود و  مشچ  اه  هیناث  هب  دیـشروخ ، زا  ییاپدر  لابند  هب  نیمز  اه ! هنیدآ  ياـقآ  يا 
زاب ینابرهم  غاـب  هب  ار  دـیما  تبحم و  ياـه  هرجنپ  و  راـظتنا -  هنهک  باـق  تشپ  زا  قارف ، بش  نیرت  ییادـلی  ناـمیا و  لاسکـشخ  رد 

.درک یهاوخ 

.درک یهاوخ  نوریب  اه  نت  زا  ار  ایر  ریوزت و  ياه  هقرخ  و  اهایرد -  مارآ  یبآ  نایم  زا  تلادع ، زا  ییادر  اب  دمآ -  یهاوخ 

، تیاه ماگ  نینط  دنکش  یم  ار  اه  هیناث  توکس  دمآ و  یهاوخ 

یم يراج  ناماه  هنوگ  رب  ار  قشع  بالیـس  نام ، ینارکمج  ضغب  دراد و  نتـسیرگ  لیم  وت ، یب  اه  هعمج  کشا ! يارب  يا  هناـهب  يا 
.دزاس

.ناسرب دوعوم  ِهعمج  هب  ار  ام  هعمج ! دوعوم  يا 

« بیرقب حبصلا  سیلا  « ؛ ییآ یم  هک  مناد  یم 

يرون ماهلا  / مراد نامیا  تندمآ  هب 

یهدب تعسو  نم  هب  ات  .یبایرد  ارم  ِهاگن  ات  يراج ، هدنشوج و  تسا ؛ تیالو  همـشچرس  تهاگن ، .مدش  یم  دوبان  دوبن ، وت  هاگن  رگا 
.ینک مَرَت  قیمع  و 

رب ار  ناهج  وس ، مادـک  زا  دـَناد  یمن  ام  زا  کی  چـیه  .دـَنام  یماو  شدرگ  زا  ناـشکهک  دزون ، تاـنیاک  رادـم  رب  وت  ياـه  سفن  رگا 
! متسناد یم  شاک  يراد ؛ یم  هاگن  رادم ،

.دیشوج یم  هبعک  ِتمس  زا  وت  يادص  ِناشف  شتآ  ًامتح  مدوبن ، خالگنس  رگا  نم  مدوب ، تندمآ  هدامآ  رگا  نم 
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یتح دریگ ؛ یم  شیپ  ار  ایرد  هار  یگنرد ، چـیه  یب  ما  هدینـش  .تسابیز  نیمز  ياه  يراومهان  راـنک  زا  هناـخدور  روبع  حیـصف  هجهل 
، دسر یم  عنام  هب  یتقو  ای  دوش ؛ یم  راشبآ  دشاب ، هار  رد  یهاگترپ  رگا 

.راذگماو نم  هب  ار  تندمآ  هنیمز  یتح  .ایب  هنوگ  نیا  زین  وت  .دتسیا  یمن 

يراـج ياـه  هناـخدور  ریـسم  مناد  یم  یلو  ندوب ؟ خاتـسگ  تبوقع  هب  اـی  ممورحم ، وت  روهظ  زا  ندوـب  خالگنـس  مرج  هب  مناد  یمن 
هروشلد مناگدید  يایرد  هک  تهاگن  دزیر  یمن  نم  رد  .ما  هدرک  دس  ار  تهاگن 

.ار مندش  ریوک  ییهاوخ  یمن  امتح  وت  .موش و  یم  راز  هروش  ییاین ، رگا  و  دریگ ، یم 

ار هداج  ياهتنا  مرُه  مَرَگوجتسج ، ِهاگن  ياه  جوم  اب  ادصمه  .مشیدنایب  هتشذگ  يریوک  ياهزور  هب  ات  منیشن  یم  توکـس  لحاس  رد 
.ییآ یمن  اّما  تمهاوخ ، یم  تمناوخ ، یم  مرگن ؛ یم 

زا غیرد  ...هن  اّما  .ینیچب  ار  ملد  ِغاب  ياه  غاد  دیاش  ینک ، ممارآ  ییایب و  دـیاش  مراذـگ ، یم  تمادـن  يوناز  هبرـس  مراب ، یم  تمان  اب 
.ییادص ای  ییاپّدر ، دای  يربخ ،

دورـس ایرد  ات  دنناشک ، یم  لحاس  هب  ار  دوخ  نانز ، سفن  هک  نیبب  ار  اه  جوم  ایب ! رت  کیدزن  مهبم ! مّلـسم  يا  هداج ! ياهتنا  رابغ  يا 
ثرا اه  نافوت  زا  طقف  .دنا و  هدرپس  اه  شهاوخ  هب  ار  اه  شمارآ  تساه  لاس  نم ، ِهاگن  ياه  جوم  یلو  .دنک  همزمز  مارآ  ار ، مطالت 

.دنا هدُرب 

.مشهاوخ ایرد  کی  وت ، یب  نم  .درادن  انعم  وت  یب  مشمارآ  نم 

زونه نم  هک  شاب  دهاش  مه  وت  دندوب ، ایرد  نیمز ، ياهریوک  بلاغ  يزور  هک  دهد  یم  تداهش  دیـشروخ ، .تسایرد  ثراو  ریوک ،
بل میاهزار  دوش و  یم  نیشن  هت  میاهزاوآ  وت ، زا  رود  ياهزور  نیمه  زا  يزور  .تندماین  زا  مسرت  یم  وت -  زا  رود  ما -  هدنام  ایرد 

.دَناکرت یم  ار  ما  یگتسخ  ریوک  ياه 

یم ایرد  یناشیپ  يور  نامـسآ ، هیاس  هک  ییاه  هظحل  لثم  تسرد  مهاوخ ؛ یم  یباتفآ  ینامـسآ  نم  ادرف  اّما  يدنام ، ربا  تشپ  زورما 
.دوش یم  وحم  یبآ ، ِتعسو  ود  نیا  نایم  ِزرم  دتفا و 

سمل ار  دیـشروخ  تسد  يامرگ  زورید ، زا  رتهب  زورما  بل ! رب  هآ  ِرفاسم  يا  نک  تهاـگن  یهار  ارم  مهاوخ ، یم  وت  ِوحم  ار  مهاـگن 
همشچ نانشور  زورما ، زا  رتهب  ادرف ، .دراک  یم  شطع  ياه  لگ  نابایب ، ناماد  يور  دَنَز و  یم  هرگ  ار  ریوک  يرسور  یتقو  منک ، یم 

يراج شوج  رد  یتقو  منیب ، یم  ار  دیشروخ  و 

تسایرد وت  يارب  مناگدید  زونه  یتقو  مراد ، نامیا  تندمآ  هب  نم  تیاهن ، یب  ات  دننک و  یم  لگ  نیمز  فتِک  يور  ندش ،
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ینوطالقس میرم   / تسا رود  تا  هلصاف  ردق  هچ 

میا هدننام  اه  هناریو  هب 

.عیسو ناراز  هروش  هب  و 

! نیمز تسا  کیرات  ردق  هچ 

 ! نامز تسا  ناریو  ردق  هچ 

؟ مینزب تبیغ  زا  مد  هنوگچ 

یتسه نامرانک  رد  هک 

ینک یم  یگدنز  نامرانک  رد 

ینیشن یم  نام  عمجرد  و 

.دایعا اه و  یناوخ  هحون  رد 

؟ میشاب ترظتنم  هنوگچ 

تسا شوماخ  نامنامشچ  هک 

دوعوم حبص  نآ  دسر  یم  هک 

اروشاع حبص 

یتسیا یم  هبعک  هب  ور  هک  یحبص 

ماقم هب  تشپ 

دوسالارجح رانک  رد 

یناوخ یم  هبطخ  و 

میبلط یم  يرای  امش ) زا   ) دنوادخ يارب  ام  مدرم ! يا  »

»؟ دنک يرای  ار  ام  تسیک  و 
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تدنلب هاگ  تماقا  تساجک 

نامسآ مادک  فقس  ریز 
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سونایقا مادک  هیشاح  رد 

هوک مادک  يالاب 

؟ ناراف

؟ ثیروح

؟ روط

؟ ارح

؟ کی مادک  ... 

ییایب هک  ادرف 

.تسا راهب  لوا  زور 

نیدرورف لوا  زور 

ییایب هک  ادرف 

تسین نارگن  یمشچ 

تسین هتسکش  یلد 

تسین هایس  يراگزور 

تسا نشور  تسدکی  اج  همه 

.تسا راهب  اج  همه 

؟ مینک هچ  مکارتم  ياهدنفسا  همه  نیا  اب 

؟ نازیئاپ همه  نیا 

؟ راتفرگ ياهززور  همه  نیا 

؟ مولعم زور  نآ  دسر  یم  یک 
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؟ اروشاع دوعوم  زور  نآ 

كرابم هام  نآ  دسر  یم  یک 

دچیپب ناهج  رد  وت  ینامسآ  هحیص  هک 

وت حیصف  يادص  و 
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دنک بوذ  ار  قشاع  ياه  لد 

یشاب هک  ناهج  نیا  زا  هطقن  ره  رد 

تسا مرگ  زونه  وت  هطساو  هب  دیشروخ ،

وت هطساو  ناراب 

دراب یم  زونه 

وت هطساو  هب  هوک ، و 

تساجرب اپ  زونه 

؟ هایس نازور  نابش و  نیا  یک  ات 

یفختال یتلا  هللا  هجح  ای 

! ادیپ زا  رتادیپ  يا 

يا هداتسیا  هلق  مادک  يادنلب  رب 

تنهاریپ شوخ  رطع  هک 

تسادص یب  ناتخرد  مامت  رد 

اه گرب  اه و  هخاش  مامت  يال  هبال  رد 

؟ یفطیال يذلا  هللارون  ای 

نیمز دوش  یم  نشور  یک 

!؟ وت ياه  مشچ  باتفآ  هطساو  هب 

 ! هبّیط هملک  يا 

مولعمان تعاس  مادک 

دنیآ یم  رد  ادص  هب  اه  لبط 
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دنوش یم  هتخاون  اهروپیش 

.ناهج رد  دنکارپ  یم  ار  وت  ندیسر  زاوآ  اه ، هلچلچ  و 

!؟ مولعمان تعاس  مادک 
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يدمحا ناخ  دوواد   / ...ریدقت نآ 

شخب تذل  یهودنا  دنیشن و  یم  نامناج  رب  شوخرس  هک  دورس  کی  ای  یناهگان و  زورب  کی  ای  نیریش ، ینارگن  کی  زج  منامـشچ 
.دوش یم  ریزارس  ار 

.اجرباپ نیقی و  هب  تسا ؛ هداتسیا  نانچمه  ددرگرب ، رفس  زا  شا  يرانق  ات  تسا  هداتسیا  هک  تخرد  کی  ای 

...دنک یم  زورب  نام  ییاهنت  رد  دیدرت ، هدننازرل  هشعر  مه  یهاگ  و  .دیاش ..  مه  ینایذه  میوش و  یم  هتسخ 

.میوش ییاـهنت  همعط  هار ، هناـیم  رد  دـتفیب و  یکیراـت  هناـش  رب  ناماهرـس  دراذـگب  هک  تسا  نآ  زا  رت  باـتفآ  وت ، نشور  روضح  اـما 
( ...نانز گنج و  هب  نادرم  دنلوغشم و  يزاب  هب  ناکدوک  هچیرد ، يوس  نآ  و   ) میا هتخود  مشچ  هچیرد ، هب  نارگن ،

دوخ ار ، شنـشور  راسخر  رون  میهاوخ و  یم  هچیرد  زا  ار  شا  هدننک  نوسفا  رطع  هک  سک  نآ  هک  ارچ  دوشگ ؛ دوش  یمن  ار  هچیرد 
.یشزگ لد  يدیدرت و  چیه  یب  دیآ ؛ یم  ناهج  هتسب  ياه  هچیرد  مامت  ندوشگ  هب 

زا ییاهنت ؛ موجه  زا  دوش  یم  هدـیزَگ  ملد  .میراد  تا  یتسه  هب  هک  گرتس  رواب  نیا  همه  اب  نیقی ، نیا  همه  اب  دوش ؛ یم  هدـیزَگ  ملد 
.یسپاولد زا  بورغ ، زا  یسک ، یب  دتمم  موجه 

.تسا هدز  همیخ  هک  تسا  رایسب  نایلاس  ما ، هنیس  رد  هک  يا  هدقع  ندوشگ  هب  دور و  یمن  هرجنپ  هب  متسد 

دیپس هتوب  ساـی  زا  يربـخ  هک  نیا  یب  دنلوغـشم ؛ هچب  چـب  هب  هک  دـنیاهراخ  مه  زونه  نم ، دـیما  ياـه  هرجنپ  تشپ  مناد  یم  هک  ارچ 
.دشاب نم  ياه  يراودیما 

تـشپ یـسک  مناد  یم  هک  ارچ  دوش ؛ ریپ  هتفکـشن ، هک  ادوز  هدز و  هناوج  ملد  رد  هک  يزار  ندوـشگ  هب  دور و  یمن  هرجنپ  هب  متـسد 
.دشاب شا  هلصوح  دنیاشوخ  مزار  هک  تسین  هرجنپ 
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مه زاب  راودـیما و ...  نارگن و  میاد ، ینارگن  کی  زج  ییاهنت  ياهداب  دـنت  موجه  زا  هدـناماج  یمخز ، لد  کی  زج  عقاو  هب  اه  مشچ 
.روبص

داـش ار  بارـس  ره  میا و  هدیـشون  تسا ، ناراـب  هک  نیا  دـیما  هب  زارد  ناـیلاس  نیا  رد  ار  یکـشا  ره  هک  راز  هروش  کـی  زج  میتـسیچ 
.گرزب يداش  نآ  ندمآ  يارب  دشاب  نیرمت  دیاش  .میدش 

؟ دوب دیاب  هنوگچ  داش  هک  مینادب  شوخرس ، ریدقت  نآ  دیآ ، یم  شیپ  هک  یتقو  ات 
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« ناوجون كدوک و  هژیو  » تعاس

هراشا

------------------------------------------------------------------------------

ناوجون كدوک و  هژیو 

------------------------------------------------------------------------------

یناجاباب یلع  ششوک : هب 
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ادخ ات  هظحل  هظحل 

يدمحم اروح   / منک یم  شیاتس  ار  وت  اهنت 

ار وت  دـنک  یم  همزمز  نیمز  يارب  ار  شرارـسا  نامـسآ ، دـنک و  یم  اوجن  ناگراتـس  اب  هاـم  هک  یماـگنه  بش ، یهایـس  نیا  رد  یهلا 
.منک یم  تاجانم 

ار وت  دـنهد ، یم  رـس  قشع  هصق  ایقاقا  شوگ  رد  قشاع ، ياهوب  بش  دنتـسه و  باوخ  رد  ناـهایگ  ناـتخرد و  هک  یماـگنه  مدوبعم !
.منک یم  شیاین 

.منک یم  شتسرپ  ار  وت  دنک ، یم  فاوط  وا  رود  هب  تسا و  زاین  زار و  لوغشم  عمش  اب  هناورپ  هک  یماگنه  ادنوادخ !

.منک یم  شیاتس  ار  وا  اهنت  مراد و  شتسود  ردق  هچ  هک  دینادب  دیشروخ ! يا  میسن و  يا  ناگدنرپ ، يا 

ربهر راگن   / ادخ هسوب 

مارآ متشذگ  یم  سرت ، هداج  زا 

دیدنخ میور  هب  ور  هشفنب  تشد  کی 

تخیر منبش  منماد  يوت  دمآ و  داب 

دیدنخ میوم  يور  سای  هخاش  کی 
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هرابکی نامسآ  يوت  هک  راگنا 

دش اپرب  نمچ  مدنگ و  لگ و  نشج 

درک توعد  نامسآ  هب  ارم  ربا  کی 

دش ادیپ  نم  تسد  نایم  هیده  کی 

نشور دش  نم  تروص  مدز  دنخبل 

دش مگ  مهاگن  رد  سرت  ییاهنت و 

دوب تشحو  یهایس و  زا  رپ  هک  مهار 

دش مدنگ  زا  رپ  ییالط  تشد  کی 

درک لگ  مه  اب  کشا  هرطق  ود  دنخبل و 

دیسر دیشروخ  ندیبات  هظحل  نوچ 

دمآ مبلق  نامسآ  هب  دیشروخ 

دیسوب یم  ارم  يور  ادخ  هک  یتقو 

يدمحم اقآ  رومیت  ! / مامتان ياه  هلمج  يادخ  يا 

! اراگدرورپ

 ! نیرتاناد اناوت و  يا 

! مامتان ياه  هلمج  يادخ  يا 

! رصح دح و  یب  ياناد 

 ! قلطم رداق  يا 

 . ینیرت هاگآ  وت  تسناد ، میهاوخن  هک  هچ  نآ  هب  میناد ، یمن  ام  هک  هچ  ره  هب 

.ینیرت فقاو  وت  تانیاک ، زرم  یب  ياه  یتفگش  رارسا و  هب 
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! ایادخ
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 . تسین يا  هنارک  ار  تملع  هک  ارچ  ؛ دیمان دیاب  یتسه  هناگی  ملعم  ار  وت 

 . دنأوت زیچان  نادرگاش  هدنزریغ ، هدنز و  گرزب ، کچوک و  تادوجوم ، مامت  هک  ارچ 

 ! نیرتاناد اناوت و  ...هآ 

 ! نیمز نامسآ و  يادخ  يا 

 ! تسدرود ياه  ناشکهک  راگدرورپ 

 ! هتشگ ناهن  يا  هّرذ  ره  نایم  رد  يا 

 . میهاوخ یمن  چیه  تتردق ، یگنارک  یب  زا  ام 

 . میهاوخ یمن  چیه  تریذپان ، نایاپ  ینابرهم  زا  تراشرس ، ملع  زا 

.تتعاطا یگدنب و  تیانع  زج  تا ، يرازگ  رکش  قیفوت  زج  میهاوخ ، یمن  چیه  تمرک  فطل و  يایرد  زا 

.يوش اریذپ  ار  نام  اه  یلد  هتسکش  ام ، ياه  هیرگ  هک  نیا  زج  میهاوخ ، یمن  چیه 

! یبایرد ار  ام  هد ، نامرد  ریذپدرد  يا  هک  نیا  زج 

يدمحم اّلم  دیجم  / یسلطا يادخ  يا 

دز هناوج  وت  دای 

نم ياعد  رد  زاب 

تفکش ملد  هچنغ 

! نم يادخ  نابرهم 

مدز ادص  ار  وت  نم 

زامن شیور  تقو 

نم زبس  تونق  دش 

زاین منبش  رپ ز 
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نم زامناج  غاب 

وت يوب  رپ ز  تشگ 

ملد يرمق  زاب 

وت يوس  هب  دز  لاب 

مدز ادص  ار  وت  نم 

! یسلطا يادخ  يا 

دیما ما  هتسبن  نوچ 

یسک رب  وت  زج  هب  نم 

ارم لد  ادخ  يا 

نک بآ  لثم  كاپ 

ارم کچوک  بلق 

نک باتفآ  رپ ز 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / نابرهم يادخ  يا 

 . دیتسه رت  نابرهم  مه  وا  زا  امش  تفگ : یم  گرزبردپ  بوخ ! يادخ  يا 

.تساه سونایقا  اهایرد و  شیپ  هرطق  دننام  امش ، شیپ  گرزبردپ ، ینابرهم  هک  دیتسه  بوخ  ردق  نآ  تفگ : یم 

.منک یگدنز  بوخ  مشاب و  بوخ  ات  نک  کمک  نم  هب  نم ! نابرهم  يادخ  يا  سپ 

.دشاب زارد  وت  تمحر  یبآ  نامسآ  يوس  هب  هشیمه  میاه ، تسد  منادب و  ار  مردام  ردپ و  ردق  ات  نک  کمک  نم  هب 

ياه هار  رتشیب ، یعـسو  هدارا  اب  ات  نک  يراـی  ارم  نکن و  لوغـشم  ناـهانگ  هب  ارم  رکف  يرت ! بوخ  اـه  بوخ  همه  زا  هک  ییادـخ  يا 
.مهد رارق  دوخ  يادرف  هنیجنگ  دوخ ، هنیس  رد  ار  ملع  مریگب و  شیپ  ار  یقرت 
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هنوگ نآ  تسا و  نآ  رد  وت  ياضر  هک  منک  یگدـنز  روط  نآ  یهاوخ و  یم  وت  هک  مشاب  روط  نامه  مهاوخ  یم  راگدرورپ ! نابرهم 
هک نک  اطع  نم  هب  ییورین  نک و  مکحم  هار  نیا  رد  ارم  ياپ  سپ  .دنـشابن  نم  ریگنابیرگ  منهج  شتآ  تمایق ، يادرف  هک  منک  لـمع 

.موشن هدیشک  هانگ  ياهراک  اه و  يدب  يوس  هب  .منک و  لمحت  رتشیب  ار  یگدنز  ياه  یتخس 

.نک ییامنهار  تدوخ  تفرعم  دنلب  ياهراشبآ  هب  ریگب و  ارم  تسد  ایادخ !

.مینک تدابع  ار  امش  ینابرهم ، رتچ  ریز  میشونب و  وت  نابرهم  ياه  تسد  زا  يا  هعرج  ات  نک  مکمک 

کی منک و  یگدنز  مالسا  ماکحا  هب  لمع  اب  ار ، ما  يریپ  یناوج و  نارود  ات  نک  يرای  ارم  متسه ، ناوجون  نم  هک  الاح  اراگدرورپ !
.مشاب یعقاو  ناملسم  نمؤم و 

یناهفصا یئازریم  اضردمحم  « / اجنآ تسادخ  اهنت  »

وتسرپ زاورپ  رد 

يرانق زاوآ  رد 

بآ رشرش  هک  اج  ره 

يراج تسه  همشچ  زا 

ابیز زبس و  لصف  رد 

ناراب ياه  هرطق  رد 

فرب يدیفس  يوت 

نابات باتفآ  ای 

تسا ینابرهم  هک  اج  ره 

ابیز هچ  تسه  ره  رد 

دید ناوت  یم  هچ  ره  رد 

اج نآ  تسادخ  اهنت 
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یمیقم بیبح   / منز یم  ادص  ار  وت 

وت يوس  هب  ار  مناتـسد  زور  ره  اهرت  گرزب  لثم  منزب و  فرح  وت  اـب  مناوت  یم  بوخ  هچ  مدیـسر ، فیلکت  نس  هب  هک  ـالاح  ایادـخ !
.تسا شخب  تذل  ردق  هچ  وت  اب  ندز  فرح  هک  مناد  یم  الاح  .منک  دنلب 

.متسرپب ار  وت  هنوگچ  مسانشب و  ار  وت  هنوگچ  زومایب  نم  هب  ایادخ 

ار میادص  هک  مناد  یم  ناراب ، زا  سپ  گنر  تفه  ياه  نامک  نیگنر  دـنناوخ و  یم  زاوآ  هک  یناگدـنرپ  همه  هدـننیرفآ  يا  ایادـخ !
: منز یم  ادص  ار  وت  مزامن  رد  زور  ره  الاح  ینیب ، یم  ما  هتفرگ  وت  يوس  هب  هک  ار  مکچوک  ياه  تسد  يونش و  یم 

« رانلا باذع  انقو  هنسح  هرخالا  یف  هنسح و  ایندلا  یف  انتآ  اّنبر  »

نمیحارلا محرا  ای  کتمحرب 

ینارمع هیکاز  نم /! بوخ  يادخ 

موش یم  مگ  گرزب  يایند  نیا  رد  هک  مکچوک  ردق  نآ  نم  مناد  یم  هک  یتقو  منک  يرازگ  ساپس  وت  زا  مناوت  یم  هنوگچ  ایادخ !

! نیمز اه و  نامسآ  يادخ  يا 

.منک هدافتسا  تناوارف  ياه  تمعن  زا  يراد  تسود  هک  روط  نآ  ات  نک  کمک  نم  هب 

.منک یکین  مردام  ردپ و  هب  يراد  تسود  هک  روط  نآ  ات  نک  کمک  نم  هب 

 ! نم يادخ 

.ناتخرد ناگدنرپ و  يادخ  يا 

.يا هدیرفآ  ار  نیمز  يور  ناتخرد  مامت  ناگدنرپ و  مامت  هک  یگرزب  ردق  نآ  وت 

.دنزادنا یم  وت  يدنمرنه  یگرزب و  دای  هب  ارم  وت  ياه  هدیرفآ 
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.مراد تسود  ار  وت  ياه  هدیرفآ  نم 

! بوخ يادخ 

منیبب ار  اه  یبوخ  منیبب و  بوخ  ات  يداد  مشچ  نم  هب  وت 

مونشب ار  اه  یبوخ  مونشب و  بوخ  ات  يداد  شوگ  نم  هب 

مهد ماجنا  بوخ  ياهراک  ات  يداد  تسد  نم  هب  وت 

مرادرب مدق  بوخ  هار  رد  ات  يداد  اپ  نم  هب 

مشاب نابرهم  مناتسود  اب  ات  يداد  بلق  نم  هب  وت 

! منک يرازگ  ساپس  وت  زا  مناوت  یم  هنوگچ 

یمیقم بیبح   / تیاه یبوخ  مامت  اب 

دننز و یم  فرح  نم  اب  اهنآ  منک  یم  ساسحا  منک ، یم  هاگن  نز  کمشچ  ياه  هراتس  هب  یتقو  نابرهم ! بوخ و  يادخ  نم ! يادخ 
.دنیوگ یم  نخس  میارب  وت  زا 

.مراد تسود  ار  تنامسآ  نز  کمشچ  ياه  هراتس  نم 

، هراتسرپ گرزب  نامسآ  هدننیرفآ  يا  تیاه ، یبوخ  مامت  اب  .منیبب  ار  وت  مدنبب و  ار  منامشچ  بش ، نایاپ  رد  الاح  مراد  تسود 

.داد یهاوخ  هیده  نم  هب  ار  تا  هراتس  نیرترونرپ  اه ، بش  زا  یکی  هک  مناد  یم  نم 

.منیبب نآ  رد  تیاه  یبوخ  مامت  اب  ار  وت  ات 
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راظتنا تعاس 

ینارمع هیکاز   / وت زور  هعمج ؛

هاشداپ ناهج  رد  ییایب و  وت  .ییایب  وت  دنتـسه  رظتنم  اه  هقیقد  مامت  راگنا  دوش  یم  هک  اه  هعمج  .مراد  تسود  یلیخ  ار  اه  هعمج  نم 
ياعد ار و  اه  هعمج  .مراد  تسود  ار  اه  هعمج  نم  .يوش 

.ار شا  هبدن 

، تسوت هب  مالس  شنیس ، تفه  هک  يدیع  .دندیع  زور  اه  هعمج 

! باتفآ يا  ماما ، نیمهدزاود  يا  وت  رب  مالس 

.تسوت ندمآ  راظتنا  مشچ  ناهج ، مامت  هک  وت  رب  مالس 

.يداش ياه  لگ  دبس  دبس  اب  ییآ  یم  هک  وت  رب  مالس 

مناوخ یم  جرف  ياعد  وت  يارب  حبص  زور  ره  نم 

.مهد یم  هقدص  وت  یتمالس  يارب  حبص  زور  ره  نم 

.منک یم  مالس  وت  هب  حبص  زور  ره  نم 

! تیاده نشور  غارچ  يا  وت  رب  مالس 

.هدب تاجن  ار  ام  اه  یهارمگ  زا  ایب و 

.نک دوبان  ار  مالسا  نانمشد  ایب و 
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یسوط اروح   / راهب ربخ 

.ربخ شوخ  كدصاق  يا 

لگ اهنت  هک  نیبب  منیـشنب ؛ راظتنا  هب  دیاب  رگید  لصف  دنچ  راهب ، ات  وگب  .يا  هدمآ  ام  رهـش  هب  يا و  هدـش  رفـسمه  يراهب  میـسن  اب  زاب 
.ما هتسشن  ایند  هزاورد  رب  راظتنا  مشچ  هچ  هک  ربب  ار  مماغیپ  راهب ، يارب  .دنا  هدز  نازخ  همه  اج  نیا  .هدش  درز  زین  میوزرآ 

! ما ییایؤر  ریواصت  هنیآ  يا 

لاخ و زا  میارب  وگب ! یتسـشن  اشامت  هب  ار  شا  ینارون  هاـگن  يا و  هداد  ياـج  شیوخ  لد  رد  ار  وا  ریوصت  هک  يراـب  نیرخآ  زا  میارب 
يامیس رادید  ناراب  کشا  مرظتنم  ِهاگن  ردق  هچ  .دنتسه  وا  هظحل  کی  ياشامت  يادیش  هتفیـش و  ناهج  هک  وگب  ییوربا  ِنامک  بل و 

! تسا دیشروخ 

! ما يراهب  رگشزاون  میسن  يا 

.تسا هدرک  نوگرگد  ارم  تا  يراهب  ياه  لگ  يوب 

؟ دنا هتسشن  راظتنا  هب  تشد  نیمادک  رد  نیرفآ  راهب  ياه  سگرن  .وگب  سگرن  ياه  لگ  شزاون  زا 

ار نامراظتنا ، اه  نرق  هدشمگ  دـیما ، نیرخآ  دـیاش  دـیدرگب ، میارب  ار  نامز  نیمز و  یهلا ! تمحر  ياهربا  روآ ! مایپ  ياه  هناورپ  يا 
نادرگرس و هتشگ و  ادج  تیالو  دیشروخ  هبذاج  رادم  زا  مقـشع  هراّیـس  تسا  يرید  هک  دیربب  اه  لد  هبعک  فاوط  هب  مه  ارم  .دیبایب 

.دنک یم  يرامش  هظحل  ار  روهظ  راظتنا ، ناشکهک  رد  ناریح 

یناجاباب یلع   / رتهب يادرف 

اج ره  اج و  نیا  تسا  بش 

یهایس دغج  زا  رپ 
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ام لد  رد  هتسشن 

یهانپرس یب  مغ 

ابیز غاب  نیا  تسا ، بش 

تسا درس  انعم و  یب  هچ 

گرب شخ  شخ  يادص 

تسا درز  غاب  نایم 

اج نیا  راگنا  یسک 

گرب کی  حرط  هدیشک 

زبس لد  ره  يارب 

گرب هخاش و  يارب 

درس بش  نیا  يارب 

روایب ادرف  یمک 

نشور يادرف  یمک 

رتهب يادرف  یمک 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / نامک نیگنر  لثم 

ددرگ رب  مینک  یم  اعد  ام 

تسا گنت  وا  رب  لد  هک  ینابرهم 

تساه هیناث  راوس  هک  یسک  نآ 

تسا گنهآ  شوخ  وا  نآرق  توص 
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دیآ یم  زبس  تسا و  شوپ  زبس 

تسا زیگنا  لد  نامک  نیگنر  لثم 

راهب لصف  هیبش  شیاه  هدنخ 

تسا زییاپ  هچ  نآ  ره  دیادز  یم 

دنلب ياه  هوک  يادنلب  زا 

هنیدآ بورغ  رد  دسر  یم 

دوخ هداس  هاگن  اب  طقف  وا 

هنیس رهز  ار  هصغ  درب  یم 

هک ینامز  یلو  دیآ  یم  وا 

تسا ندش  دب  هشیمه  مدرم  رکف 

دوخ رطاخ  يارب  هک  یمدرم 

تسا ندش  دلب  ار  هلیح  ناشرکف 

دیوگ یم  هشیمه  نم  ردپ 

تسا رت  كاپ  هشیمه  كدوک  بلق 

وا کچوک  ياه  تسد  تمرح 

تسا رتشیب  راگدرورپ  شیپ 

دیوگ یم  هشیمه  نم  ردپ 

میراد نامسآ  هب  ییاه  تسد 

ددرگرب مینک  یم  اعد  و  ... 

میراد نامزلا  بحاص  ام  هک  نوچ 
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زورید تعاس 

هراشا

یناثلا عیبر   3 دادرخ ،  3

رهشمرخ حتف 

ییاضر هثدحم  / ناگتشرف لاب  ياج  هب 

« .دیهد ناشن  هشقن  يور  ار  ناریا  رهش  نیرت  خرس  : » دیوگ یم  مّلعم  .تسا  یفارغج  گنز 

.دور یم  رهشمرخ  فرط  هب  اه  تشگنا  همه 

.دییوگب ار  رهشمرخ  رگید  ياه  مان  دسرپ  یم  مّلعم 

« ...اه قیاقش  رهش  اه ، هلال  رهش  ناگدننرپ ، رهش  رهش ، نینوخ  : » مینز یم  دایرف  ادصکی  همه 

؟» دیوش دراو  وضو  اب   » تسا هدش  هتشون  رهش  مادک  يدورو  يولبات  يور  دسرپ : یم  زاب  مّلعم 

« ...اه قیاقش  رهش  اه ، هلال  رهش  ناگدنرپ ، رهش  رهش ، نینوخ  رهشمرخ ، : » مینز یم  دایرف  ادصکی  همه 
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.دینک صخشم  هشقن  يور  ار  هتخوس  ياه  لخن  الاح  دیوگ  یم  مّلعم 

.دکچ یم  رهشمرخ  يور  نامیاه  مشچ  زا  کشا  هرطق  دنچ 

« .دیهد ناشن  هشقن  يور  ار  ناگتشرف  لاب  ياج  : » دیوگ یم  مّلعم 

.دنک یم  سمل  هشقن  يور  ار  ناگتشرف  لاب  نام  ياه  تسد 

؟ دش دازآ  نانمشد  تسد  زا  یخیرات  هچ  رد  رهش  نیا  دسرپ : یم  مّلعم 

« .زورما نیمه  دادرخ ،  3 : » مینز یم  دایرف  همه 

كرابم تا  يدازآ  اه ! قیاقش  رهش  اه ! هلال  رهـش  ناگدنرپ ! رهـش  رهـش ! نینوخ  رهـشمرخ ! میـسیون : یم  مه  اب  یگمه  هشقن  يور  و 
! داب

یمیقم بیبح   / سدقم كاخ 

ینک و یم  توعد  دوخ  يوس  هب  ار  ام  ینز و  یم  دایرف  يداش  زا  رپ  یبلق  زا  وت  .تسا  يداـش  زا  رپ  تیادـص  .مونـش  یم  ار  تیادـص 
.تسا سدقم  وت  كاخ  دیوگ  یم  ردپ  .مورب  هار  وت  كاخ  يور  هنهرب  ياپ  اب  متفرگ  دای  نم 

« .تسا نادیهش  سفن  زا  رپ  وت  ياوه  : » دیوگ یم  مردام  .مشکب  شوغآ  هب  ار  وت  وضو  اب  متفرگ  دای  نم 

همزمز ار  ییاهر  دورس  رهشمرخ ، ناکدوک  ام  دنزومآ و  یم  ار  نتفکـش  اه  لگ  دنروآ و  یم  دای  هب  ار  ندیرپ  ناگدنرپ  هرابود  الاح 
.مینک یم 
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شونرهم یلع   / وت گنشق  مان 

.دنتخانش یم  گنشق  مان  نیا  اب  ار  وت  لوا  زور  نامه  زا  .دوب  وت  گنشق  مان  رهشمرخ ،

.تاولص مالس و  زا  رپ  يدوب و  مرخ  هوکشاب و  نوچ  دمآ ؛ یم  وت  هب  مه  یلیخ  یتشاد ! ییاّمسماب  مسا  هچ 

ياـه ناـبایخ  نآ  يدوب و  وت  .دـندرک  یم  راـختفا  تدوجو  هب  هک  یمرگ  نوخ  ناـمدرم  نآ  یجرـش و  مرگ و  ياوه  نآ  يدوب و  وت 
.دوب هداد  هوکش  رهش  هب  شدبنگ  هک  عماج  گرزب  دجسم  نآ  يدوب و  وت  .یکاپ  مالس و  رطع  هب  رهطم 

ار وت  مان  دنتـساوخ  یم  .دـنامب  وت  يور  مان  نیا  هک  تساوخ  یمن  نمـشد  يدوب ، نمـشد  فرـصت  رد  یتقو  اما  .یتشاد  یگنـشق  ماـن 
ياپدر تا  یکاخ  ياه  هداج  يور  دنتـساوخ  یم  .دننک  حتف  ار  ناریا  مامت  هزور  هس  وت ، حتف  اب  هک  دنتـشاد  وزرآ  اهنآ  .دـننک  ضوع 

هداج يور  دنتساوخ  یم  .دشاب  ناشیاه  نیتوپ 

.دشاب یگنج  ياه  نیشام  اه و  کنات  روبع  در  تتلافسآ ،

.اهنآ كرابمان  دوجو  يدوب و  وت  دوب ، هچ  ره  .اهنآ  كرابمان  دوجو  يدوب و  وت  دوب ، هچ  ره 

دوجو اب  اما  .دنامب  وت  يور  رهشمرخ »  » مسا دنتساوخ  یمن  اهنآ  .دوب  لسلسم  کنات و  پوت و  هلولگ و  يادص  رمع  کی  دوب ، هچ  ره 
.دیسرن شیوزرآ  هب  نمشد  يدنام و  اپارس  وت  ناگتخاب ، ناج  تمواقم  گرزب و  نادرم 

یمیقم بیبح   / يدازآ بوخ  يوب 

، مرخ رهش  يا  .منز  یم  هسوب  تسا ، نیگنر  نادیهـش  نوخ  هب  هک  تکاخرب  منک و  یم  شزاون  ار  تا  یمخز  نت  مکچوک  ناتـسد  اب 
لگ هتسد  هتـسد  وت ، ناکدوک  اب  هاگ  نآ  دییور و  دهاوخ  تا  هچوک  سپ  هچوک  رد  یگدنز  گنراگنر  ياه  لگ  هرابود  رهـشمرخ !

دوب و هتسب  وت  ياپ  تسد و  رب  ریجنز  نمشد ، هک  ار  ییاهزور  میروآ  یم  دای  هب  درک و  میهاوخ  راثن  نادیهش  رازم  رب  ار  يدازآ  ياه 
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يداش و زا  رپ  یناتـسد  اب  میآ  یم  وت  يوس  هب  نم  .دنداد  هیده  ام  هب  هرابود  تیاه  یبوخ  همه  اب  ار  وت  ناریا  نیمزرـس  گرزب  نادرم 
دراد یشوخ  يوب  هچ  زورما  هآ ! .قوش  کشا  زا  رپ  ینامشچ 

يدازآ بوخ  يوب  رهشمرخ ،

يدمحمالم دیجم   / نامسآ زا  يا  هراپ 

کی دایرف  ياج  ما ، هدروخ  هلولگ  ِرجآ  ره  .دهد  یم  نوخ  يوب  مچیپ  رد  چیپ  ياه  هچوک  .متفه  نامسآ  زا  يا  هراپ  مرهشمرخ ، نم 
! دیوش دراو  وضو  اب  افطل  دینک ! طایتحا  افطل  .دینش  دیهاوخ  ار  شیادص  امتح  دینک ! شوگ  .تسا  دیهش 

نم .دز  یم  ادـص  یبرُـس  ياـهربا  تشپ  زا  ار  تشهب  دوـب و  دـنلب  رارق ، یب  یمخز و  گـنج ، ناـمز  رد  هک  يرهـش  .مرهـشمرخ  نـم 
...نایناریا هتسکش  ضغب  ياهتنا  ناریا و  ياه  مشچ  ینشور  يادتبا  مرهشمرخ ،
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یناثلا عیبر   8 دادرخ ،  8

مالسلا هیلع  يرگسع  نسح  ماما  تدالو 

یمیقم بیبح   / اه یبوخ  ماما 

.يونشب ار  نامسآ  يداش  يادص  ات  نک  شوگ 

، مالسلا هیلع  يداه  ماما  هتفکش  لگ  دلوت  نشج  رد  ات  دنک  یم  توعد  اه  يداش  زبسرس  نیمزرس  هب  ار  ام  نانکدایرف ، هنیدم ، نامسآ 
مینک رون  زا  رپ  ار  نام  اه  لد 

 » ندید اب  مالسلا ، هیلع  يداه  ماما  تسا و  هدرک  نارابرون  ار  نامـسآ  هدیـسرایند ، هب  هزات  كدوک  هرهچ  ندید  اب  دیـشروخ ، زورما ،
.دنک یم  يرازگ  ساپس  ادخ  زا  دیاشگ و  یم  نامسآ  يوس  هب  ار  شیاه  تسد  مالسلا ، هیلع  نسح »

نارابلگ مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دلوت  نشج  ات  دنتسرف  یم  مالسلا  هیلع  ماما  هناخ  هب  لگ  دبسدبس  هنیدم ، ياه  هچغاب  زورما 
 . دوش

.دناباتب ناهج  رب  هراب  ود  يرون  دوخ ، اب  ات  دیآ  یم  اه  یبوخ  همه  ماما  زورما ،
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یمیقم بیبح   / اه هتشرف  کیربت 

« نامّزلا بحاص  ای  کیلع  مالّسلأ  : » دیوگ یم  نانزدنخبل ، دتسیا و  یم  نارکمج  هب  ور  مردپ  لاس ، ره  نوچ  زورما ،

.دیوگب کیربت  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  ات  دتسیا  یم  نارکمج  هب  ور  تسد ، رد  يدمحم  لگ  هخاش  اب  مردپ  زورما 

 . دنیوگ یم  کیربت  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  اه  هتشرف  مامت  زورما ، هک  ما  هدینش  اهراب  مردپ  زا  نم 

( جع  ) يدـهم ترـضح  منامز ، ماما  هب  ات  مراذـگ  یم  ما  هنیـس  رب  ار  مکچوک  ياه  تسد  متـسیا و  یم  نارکمج  هب  ور  مه  نم  زورما 
.میوگب کیربت 

.داب كرابم  وت  رب  گرزب  زور  نیا  جع !)  ) يدهم ای 
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یناثلا عیبر   10 دادرخ ،  10

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تافو 

ینارمع هیکاز   / مغ زور 

 . دنا نیگمغ  مرح  نارتوبک  زورما 

 . تسا هتفرگ  شلد  نامسآ 

.دنشوپ هایس  اه  هتسدلگ  زورما 

.دتفا یم  هار  هب  يرادازع  ياه  هتسد  اه ، نابایخ  رد  زورما 

.تسا راوگوس  مق  رهش  زورما 

.دورب مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترایز  هب  ات  دوب  هدمآ  هک  ینابرهم  يوناب  راوگوس 

.دورب سوت  هب  تساوخ  یم  شلد  هک  ینابرهم  يوناب 

.تسا مرح  نابرهم  يوناب  تافو  زور  زورما 

.دنا نیگمغ  مق  ياه  هچوک  زورما 

.دراد يا  هتفرگ  مغ  ياوه  لاح و  زورما  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  مرح 

دننک يرادازع  ات  دنیآ  یم  دورف  نحص  رد  زورما  اه  هتشرف 
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دنناوخ یم  هحون  مق  رهش  مدرم  رانک  رد  زورما  اه  هتشرف 

تسا مغ  زور  زورما 

یناجاباب یلع   / یب یب  تولخ 

میرکای زا  رپ  مارآ و  يا  هچوک 

راهب سنج  زا  هناخ  کی  نآ  يوت 

نآ بوخ  تارطاخ  هک  يا  هناخ 

راکشآ مدرم  نهذ  رد  دوش  یم 

هرطاخ زا  رپ  هناخ ، زا  يا  هشوگ 

تسا هموصعم  تولخ  راگدای 

اعد ماگنه  يوبشوخ  لگ  نآ 

تسشن یم  اهنت  ياهنت  شدوخ  اب 

کشا قرغ  دش ، یم  همشچ  شیاه  مشچ 

رون هبور  دش ، یم  لاب  شیاه  تسد 

مق یب  یب  تولخ  زامن و  اب 

رود هناخ  نیا  زا  دش  یم  یهایس  ره 

روبع درک  هلحم  نآ  زا  وا  یتقو 

ریم نادیم  ادخ  يوب  زا  دش  رپ 

تسا هدنام  هشیمه  اما  تشذگ  وا 

ریم نادیم  اعد  زاوآ  قرغ 
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راهب نآ  ياپ  در  ار  اه  هچوک 

دنک یم  يراج  هنییآ  زا  يدور 

ار هیّتس  تولخ  یب  یب  دای 

دنک یم  يراهب  دشخب ، یم  رطع 
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یناثلا عیبر   14 دادرخ ،  14

هللا همحر  ینیمخ  ماما  تلحر 

ینارمع هیکاز   / تسویپ ادخ  هب  ادخ  حور 

.تسا خلت  هشیمه  يارب  هامدادرخ  مهدراهچ 

؛ ناهج مولظم  ياه  هچب  همه  نم و  يارب  خلت  يزور 

.ناتسناغفا اقیرفآ ، نیطسلف ، نانبل ، ياه  هچب 

.دندرب نامسآ  ات  ار  ینیمخ  ماما  دندمآ و  اه  هتشرف  هک  تسا  يزور  دادرخ  مهدراهچ 

.نابرهم ریپ و  ردپ  دوب ؛ اه  هچب  همه  ردپ  ینیمخ  ماما 

.مورحم مدرم  ادخ و  هب  قشع  رد  دوب  هدش  هصالخ  شا  یگدنز  وا 

.دوب باتفآ  زا  رت  نشور  وا 

درک هدنز  ناریا  رد  ار  ادخ  ینیمخ  ماما  دیوگ : یم  مردام 

.درک هدنز  ناریا  رد  ار  ادخ  نید 

درک کیدزن  مه  هب  ار  اه  لد  ینیمخ  ماما  دیوگ : یم  مردام 

.دوب ینامسآ  شلد  وا 

بآ لثم  دوب ؛ نشور  شیاه  فرح  و 
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تسویپ ادخ  هب  ینیمخ  ماما  گرزب  حور  دادرخ ، مهدراهچا 

.دش شوپ  هایس  ناریا  همه  زور  نآ 

.دندرک يرادازع  ناهج  ياه  هچب  همه  زور  نآ 

ارهز تشهب  ات  نارهت  بلق  ناتسرامیب  زا  زور  نآ 

.دندرک يور  هدایپ  اه  هتشرف 

.دیشخرد یم  ینیگن  لثم  ارهز ، تشهب  رد  وا  رازم  الاح 

یناهفصا یئازریم  اضر  دمحم  دنوادخ / هیده 

ماما درگلاس  مسارم  رد  دنهاوخ  یم  مه  لاسما  .دنور  یم  ماما  دقرم  ترایز  هب  مردام  ردپ و  دوش ، یم  هک  دادرخ  مهدراهچ  لاس  ره 
هک ماما  رگم  دیور ؟ یم  ماما  ترایز  هب  لاس  ره  ارچ  امـش  رخآ  مدیـسرپ : اهنآ  زا  زورید  .دنورب  ماما  دقرم  ترایز  هب  دننک و  تکرش 

؟ دنریگ یم  مسارم  وا  يارب  لاس  ره  دنراذگ و  یم  مارتحا  وا  هب  ردق  نیا  همه  هک  هدرک  هچ  هدوب و 

نیمه .داد » يدازآ  ام  هب  وا  : » دیوگ یم  مردام  داد » لالقتـسا  ام  هب  وا  : » دیوگ یم  مردـپ  دـعب  دـننک و  یم  هاگن  مه  هب  مردام  ردـپ و 
متـس ملظ و  زا  ار  اـم  داد و  یمالـسا  يروـهمج  اـم  هب  وا  همه ، زا  رت  مهم  دوـب ...« ! هتفگ  وا  مدوـب و  هدیـسرپ  مـه  مـلعم  زا  ار  لاؤـس 

نامدای هب  هرابود  دوب ، هدروآ  اه  ناسنا  يارب  شربمایپ  فرط  زا  دـنوادخ  هک  ار  يا  هیدـه  داد و  تاجن  ناـهاشداپ  هناـملاظ  تموکح 
یتح ام  يرآ ! .دروآ 

« .مییوا نویدم  مه  ار  نام  یناملسم 

نایمیکح تاداسلا  زانهم  / گرزب درم  نآ 

یتح .دـننک  یم  شومارف  ار  همه  دنـسر و  یم  رذـگدوز  زیچان و  دـنچ  ره  یماـقم  اـی  ّتیعقوم  هب  هک  ار  یناـسک  دیـشاب  هدـید  دـیاش 
مدرم يربهر  هک  گرزب  نادرم  یگنادواج  اّما  .دننک  یم  مگ  ار  شیوخ 

.تسین اهنآ  عضاوت  زج  يزیچ  دنراد  شود  رب  ار 
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نآ زرواشک ، ای  رادساپ و  حورجم ، کی  درمریپ ، کی  رانک  رد  كدوک ، کی  ربارب  رد  ام ، بالقنا  ریبک  ربهر 

.ربهر دیئوگن  نم  هب  ممدرم ، رازگتمدخ  ما ، هبلط  کی  نم  تفگ : یم  هک  درک  یم  ینتورف  عوضخ و  ردق 

.انیب مشچ  دهاوخ و  رادیب  لد  هک  رگید  هتکن  اهدص  ...هک و  تسا  يا  هلاس  هدزیس  لفط  ام  ربهر  مدوب ، رادساپ  مه  نم  شاک  يا 

.داب تیلست  هر »  » ینیمخ ماما  تلحر 

یناهفصا یئازریم  اضردمحم   / ماما هناخ  نابز  زا 

هدـش مک  نم  زا  يزیچ  منیب  یم  هک  تس  اه  لاـس  .ما  هدرک  مگ  ار  يزیچ  منک  یم  ساـسحا  تساـه  تدـم  هدـش ، گـنت  تیارب  ملد 
یم لایخ  همه  .دـیوگ  یمن  تیلـست  نم  هب  سک  چـیه  اما  دـنیوگ ، یم  تیلـست  مه  هب  همه  وت  يازع  رد  هک  تسا  یلاس  دـنچ  .تسا 

یساسحا سپ  متسه ، نهآ  رجآ و  گنس و  زا  نم  نوچ  هک  دننک 

ناهج همه  دیاش  ناریا و  همه  هن ! نارهت ، همه  دتفیب ، هار  منامشچ  زا  هیرگ  لیـس  دنکـشب و  نم  ضغب  رگا  هک  یناد  یم  وت  اما  .مرادن 
تمظع و همه  نآ  ناوت  یم  هنوگچ  .درک  لمحت  ار  وت  نوچ  يدرم  يرود  ناوت  یم  هنوگچ  رخآ  .مگنتلد  یلیخ  .درب  دهاوخ  بآ  ار 

.درک شومارف  ار  ینابرهم  یگرزب و 

.دنک مک  ارم  ياه  یگنتلد  دناوت  یمن  مه  تناریاز  روضح  یتح 

بصن ما  هنیـس  يور  وت  زا  هک  يریوصت  مراد و  وت  زا  هک  تسا  یتارطاخ  دنک ، مک  میارب  ار  درد  نیا  لمحت  دناوت  یم  هک  يزیچ  اهنت 
.تسا هدش 

يرگ هلعف  اسیرپ   / یگنتلد ياه  كدابداب 

...هآ تخس ، یلیخ  تسا  تخس  شرواب 

ام شیپ  زا  تفر  مشچ ، زا  کشا  لثم 

! یسک یب  ياهزور  ماما  يا 

اه کشا  تشونرس  وت  یب  تسیچ 
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درس تسا ، درس  نیمز  ياج  ره  وت  یب 

! باتفآ يا  دنبم  ار  تیاه  مشچ 

اه بلق  اهرهش و  اه و  هچوک 

باوخن زیخرب و  تسا ، هتسب  خی  وت  یب 

دبا ات  اه  كدصاق  رگید  ...هآ 

دنروآ یم  ار  خلت  یتارطاخ 

تقو هچ  یگنتلد ، ياه  كدابداب 

؟ دنروآ یم  اهداب  تمس  هب  ور 

یمیقم بیبح   / وت يوب 

هیرگ یناریا  ناـکدوک  همه  ياـه  لد  یتفر ، وت  یتقو  .تشادـن  ندـیرپ  ناوت  یناراـمج  ناگدـنرپ  هدزمغ  ياـه  لاـب  یتفر ، وت  یتـقو 
! مبوخ ماما  يا  تسب ، هقلح  ناریا  مدرم  همه  ياه  مشچ  رد  کشا  یتفر ، وت  یتقو  .دندرک 

تبوخ ياه  فرح  مهاوخ  یم  .ینک  مشزاون  تنابرهم  ناتسد  اب  مه  زاب  مهاوخ  یم  .دریگ  یم  ار  وت  عارـس  زور  ره  ملد  هتفرگ ، ملد 
.منز یم  فرح  وت  اب  مریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  تسکع  باق  يا ، هتفر  ام  نایم  زا  هک  الاح  .میونشب  رگید  راب  کی  ار 

.دراب یم  ناراب  میاه  مشچ  زا  وت  دای  هب  زور  ره  .تسا  گنت  وت  يارب  ملد  ردق  هچ  ینیبب  هک  یتسین  رگید  الاح 

.دهد یم  ار  وت  يوب  نارامج  زونه  .مسوب  یم  ار  وت  سکع  هشیمه  ما و  هدرک  یشاقن  مبلق  رد  ار  وت  ریوصت  مبوخ ! ماما 

یمشاه دیعس  دیس   / ...هصق کی  لثم 

مدید باوخ  نابرهم  يا  بشید 

زاب يا  هتشگرب  هک  مدید  باوخ 

مدرم هرابکی  دنتفرگ  رس 
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زاوآ رعش و  یبوکاپ و  روش و 

مدرک ساسحا  یتفگ ، يا  هلمج 

تیادص هیآ  يوب  دهد  یم 

بوخ يا  مدید  یتشادرب  ماگ 

تیاپ ياج  زا  دشوج  یم  رون 

...فیح ناهگان  مدشاپ ، نامداش 

یبابح نوچ  دش  وحم  نم  باوخ 

شیاج هب  دوب و  هتفر  نم  باوخ 

یبارس دوب و  هدنام  يا  هصق 

دوب شوخ  نیریش و  هچ  مباوخ  هآ 

هماکچ لثم  هصق  کی  لثم 

تشاد یکشاک  منک  یم  زورآ 

...همادا تمایق  ات  نم  باوخ 

ییازریم اضردمحم  « / اه هچنغ  دیما  »

ما هدیدن  ار  وت  نم 

ام ریپ  نابغاب 

ورن ورن  نک  ربص 

اه هچنغ  دیما  يا 

دوش یم  کشخ  وت  یب 
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نامسآ ياه  همشچ 

دور یم  هدنخ  وت  یب 

ناگراتس بل  زا 

یگدنز زبس  لصف 

دوش یم  درز  وت  یب 

مه باتفآ  وت  یب 

دوش یم  درس  درس 

نک گنرد  يا  هظحل 

اروت ما  هدیدن  نم 

یگدنز دیما  يا 

ام ریپ  نابغاب 

یناجاباب یلع   / يراج هدیپس 

زاورپ مرگ  هدنرپ  لثم  وا 

دوب نامسآ  زبس  تعسو  رد 

روآ يداش  راهب  دننام 

دوب نابرهم  هدنرپ  غاب و  اب 

رون زا  یناشن  وا  یناشیپ 

ناراب ياعد  شلد  مشچ و  رد 

يراج هدیپس  وا  هنوگ  رب 
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ناراس همشچ  هاگن  گنرمه 

زیربل هنارت  زا  همشچ  نآ 

دوب اه  هزبس  بوخ  تبحص  مه 

وا توارط  زا  رپ  نامشچ 

دوب انشآ  مهاگن  تشد  اب 

زاورپ مرگ  هدنرپ  دننام 

اه لد  نارک  یب  یبآ  رد 

هراتس نآ  مان  هب  دای و  اب 

اه لد  نامسآ  دوش  نشور 
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یناثلا عیبر   16 دادرخ ،  16

تسیز طیحم  یناهج  زور 

درف يولع  ییحی   / ادخ تقلخ  دعب 

نیمز دش  هعطق  هعطق 

ادخ تقلخ  دعب 

ام تسد  هب  دش  هداد 

ادج یسک  ره  مهس 

غاب زبس  ياج  ياج 

دش هدنرپ  ره  مهس 

فلع یب  کشخ و  تشد 

دش هدنزخ  هناخ 
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دش ریش  مهس  هشیب 

هوک يور  شوق  مهس 

نامسآ زاب ، مهس 

هوکشرپ نامسآ 

دش رهش  اتسور و 

نیمز نیا  زا  ام  مهس 

اه مهس  نایم  رد 

نیرتهب دوب و  بوخ 

دش گرزب  کمک  مک 

ام رهش  اتسور و 

میدش رت  هدنرد  ام 

اه گرگ  گنلپ و  زا 

ام تسد  هب  تبقاع 

ریسا دش  هدنرپ  ره 

دش شحو  غاب  جنک 

ریش گنلپ و  هناخ 

دوبن مک  هک  ام  مهس 

میدز کلک  ارچ  سپ 

اه مهس  مامت  رب 

میدز کنخان  دوز 
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يرکسع دیعس   / اهنت درمریپ 

دمآ یم  هد  يوس 

اهنت يدرمریپ 

مدید یم  شخر  رب 

ار شیاه  یگتسخ 

شمرگ هاگن  رد 

دوب ارحص  زا  یشقن 

وا هچقب  رد  زاب 

دوب اه  لگ  زا  يرطع 

همشچ رانک  رد 

دروخ یبآ  تسشن  وا 

ار شیاه  یگتسخ 

درب یم  دوخ  اب  بآ 

يرکسع دیعس   / ناراب

لاهن هتوب  کی  لثم 

ناهنپ نم  ما  هدوب 

ناراب هاگن  زا 

...
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اّما میاه  تسد 

دوب ناراب  هنشت 

ار دوخ  ياه  تسد 

مدرب الاب  تمس 

ناراب دریگب  ات 

ار نم  ياه  تسد 

يرگسع دیعس   / ام رهش 

ام رهش 

دود يوب  زا  هدش  رپ 

اه گرب 

هتخوس يا و  هوهق 

اه بآ 

دنا هدولآ  یمس و 

باتفآ

نامسآ رد  هدش  مگ 

يدمحماقآ رومیت   / تسین نیمز  رکف  هب  یسک 

دینک زاب  ار  اه  هرجنپ 

تسا گنت  نیمز  يارب  ملد 

، تشد يارب  هوک ، يارب  ملد 

.تسا گنت  ایرد  لگنج و  يارب  ملد 
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...دینک زاب  ار  اه  هرجنپ 
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يارب مهاوخ  یم  یعونصم ، -  ياه  نیـشام  نیا  مه -  زا  هتـسخ  نارباع  يارب  غولـش ، ياه  نابایخ  نیا  يارب  نیمز ، يارب  مهاوخ  یم 
زا رپ  ینامـسآ  رطعم ؛ فاص و  ربا ، یب  یبآ و  منک ، یـشاقن  ینامـسآ  هچغاب ، هتخاب  گنر  ياه  لگ  يارب  هتفرگ ، دود  ياـه  تخرد 

.هدوشگ لاب  نارتوبک  هتفرگ ، جوا  ياه  میرکای 

.ناور ياهدور  اه و  همشچ  مامت  زا  رت  نشور  منک ، یشاقن  ینامسآ  هدرم  لد  نیمز  يارب  مهاوخ  یم 

.طاشن يداش و  رسارس  یگدنزرس ، توارط و  زا  ولمم  دیشک ، مهاوخ  نیمز  يارب  ینامسآ  نم 

.دسانش یمن  ار  شارخ  شوگ  ياه  قوب  کیفارت و  دمهف ، یمن  ار  دود  نم ، نامسآ 

.تساه هناورپ  هنایشآ  نم ، نامسآ 

، ییایرد ناگراتـس  نایهام و  يارب  نم ، نامـسآ  اه ، شوگرخ  اه و  باجنـس  يارب  هسردم ، ياه  هچب  يارب  نیمز ، يارب  نم ، نامـسآ 
.دهد یم  ناکت  تسد  لالز ، ياه  بآ  رد  روانش  نایباغرم  يارب 

.تسا نیمز  رود  ياه  لاس  يانشآ  ما ، یشاقن  نامسآ 

.تساهوزرآ كاپ  نامسآ  نم ، نامسآ 

دینک زاب  ار  اه  هرجنپ  ...هآ 

تسین نیمز  رکف  هب  یسک 
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یناثلا عیبر   21 دادرخ ،  21

یتسد عیانص  یناهج  زور 

ییادخ هثدحم   / ادخ تسد 

.دنک یم  لیدبت  ناگدنرپ  زاوآ  دیشروخ و  هناخدور و  تخرد و  لگ و  هب  ار  لخن  هک  تسوت  کچوک  ياه  تسد 

، دراد كاخ  رد  هشیر  هک  تسوت  کچوک  ياه  تسد  دوش و  یم  دـگل  ام  ياهاپ  ریز  بش  زور و  هک  تسوت  کـچوک  ياـه  تسد 
.دوش یم  افوکش  یلاخ  دوپ  رات و  رد  اما 

.تسا نامسآ  یبآ  هدنیامن  وت  کچوک  ياه  تسد 

.تسا هدرک  ادیپ  شرتسگ  ایند  ياج  همه  رد  یفارغج  باتک  رد  تسا و  خیرات  نیرت  یمیدق  نام  خیرات  باتک  رد  وت  ياه  تسد 

.میراذگ یم  اپ  نآ  يور  رب  ام  هک  تسوت  بلق  نیا  دراذگ و  یم  اج  یلاق  دوپ  رات و  رد  ار  وت  نابرهم  بلق  وت  کچوک  ياه  تسد 
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، یلاق خرـس  ياه  هتوب  لـگ  دـسر و  یم  اـم  شوگ  هب  یلاـق  راد  تشپ  وت  نیگمغ  ياـهزاوآ  یلاـق ، ياـه  تخرد  يور  ناگدـنرپ  زا 
زا رتدوز  یلیخ  هک  ییاه  تشگنا  تسا ؛ وت  فیرظ  ياه  تشگنا  نوخ  زا  شسنج 

.تسا هتسب  هنیپ  دیاب ، هچ  نآ 

زا دـیوگ و  یم  وت  کـچوک  ياـهوزرآ  زا  هک  یتارطاـخ  دروخ ؛ یم  قرو  اـم  ياـهاپ  ریز  زور  ره  هک  تسوت  تارطاـخ  رتفد  یلاـق ،
اّما يا ؛ هدیدن  دوخ  هب  ار  يا  هسردم  گنر  دیاش  وت  .وت  کچوک  ياه  تسد  زا  وت و  گرزب  ياهدرد 

زا رپ  هک  تسوت  یـشاقن  رتفد  درادن و  یطلغ  چـیه  هک  تسوت  ِيالما  رتفد  دروخ ، یم  طخ  ام  ياهاپ  ریز  هک  تسوت  قشم  رتفد  یلاق ،
اهزور هک  تسوت  یلاق  دوپ  ورات  خـیرات ، باتک  تسوت و  یـضایر  رتفد  یلاق ، هشقن  .تسا  هناخدور  وهآ و  هدـنرپ و  تخرد و  لگ و 

تسا هتفاب  نآ  رب  تکچوک  ياه  تسد  ار 

.تسا دایز  يزبسرس  وت  باتک  هشقن  رد  .تسین  ایرد  لگنج و  هوک و  زا  رپ  وت  یفارغج  باتک  لثم  ًالصا  ام  یفارغج  باتک 

زور يزومآ و  یم  وا  ياـناوت  تسد  هدـیرفآ  ناـهج  زا  وت  دـهد و  یم  سرد  وت  هب  وا  .يریگ  یم  ماـهلا  وا  زا  وـت  .تسادـخ  وـت  مّلعم 
.ینک یم  هدایپ  ار  تیاه  هتفرگ  دای  بوخ  ِبوخ  تسا ، یلاق  نامه  هک  تا  یناحتما  هگرب  رد  ناحتما 

.دهد یم  وت  هب  ادخ  هک  یتسیب  تسا ؛ تسیب  هشیمه  وت  هرمن 
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یناثلا عیبر   28 دادرخ ،  28

ییادز نابایب  یناهج  زور 

درف يولع  ییحی   / نش نافوت 

نش نایرج  بش  زور و 

نش نادرگرس  حور 

داب دایرف  مه  زاب 

نش نافوت  مه  زاب 

گنر هریت  ینامسآ 

نش ناراب  مه  دعب 

كاخ كانتشحو  لیس 

نش نایغط  هرعن و 

رود رهش  زا  نامسآ 

نش ناتسد  رد  رهش 

تسا يرتسکاخ  یگدنز 

ص:187

هرامش 61 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 276زکرم  هحفص 260 

http://www.ghaemiyeh.com


نش ناتسچولب  رد 

ییاضر هثدحم   / زبس نابایب 

دش دهاوخ  زبس  نابایب 

داد دهاوخ  هویم  نابایب 

دش دهاوخ  غاب  نابایب 

مرهاوخ یلاق  راد  تشپ  و 

دفاب یم  دناوخ و  یم  زاوآ 

تسا نابایب  کی  حرط  هشقن  يور  و 

وا يدعب  ياه  جر  رد  هک  مناد  یم 

درک دهاوخ  زبس  یغاب  وچ  ار  نابایب 

دفاب یم  دناوخ و  یم 

ار ناتخرد 

داد دهاوخ  هویم  ناتخرد 

مرهاوخ یلاق  راد  تشپ 

ار نابایب  شقن  دنز  یم  طخ 
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یلوالا يدامج   1 دادرخ ،  31

نارمچ رتکد  تداهش 

نارمچ دیهش  هتشون  تسد  نیرخآ   / ابیز هظحل 

دیدرک تمدخ  نم  هب  زارد  ياه  لاس  امش  .دینک  ظفح  ار  نم  يوربآ  رمع ، رخآ  ياه  هظحل  نیا  رد 

دیشاب قیقد  يوق و  نم ! ياه  تسد  يا  .دیشاب  اناوت  عیرس و  نم ! ياهاپ  يا 

، هظحل دـنچ  زا  سپ  مهد  یم  لوق  امـش  هب  نک ! لمحت  ار  اه  هظحل  نیرخآ  نم ، بلق  يا  .دیـشاب  رایـشوه  نیبزیت و  نم ، نامـشچ  يا 
نیگنس ياه  هظحل  نیا  هدننک و  هتسخ  رمع  نیا  یفالت  دیبایب و  هشیمه  يارب  ار  دوخ  شمارآ  يدبا ، قیمع و  یتحارتسا  رد  امـش  همه 

! دشاب ابیز  دیاب  .راگدرورپ  ياقل  ياه  هظحل  ملاع ، یگدنز و  اب  عادو  ياه  هظحل  هب  ساسح  ياه  هظحل  نیا  ...دینیبب  ار  تخس  و 

یمشاه دیعسدیس   / يراگدای

دش ادص  یب  شکشخ  ياه  بل  یبش 

دش اهر  اهوتسرپ  نوچ  دیرپ و 
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تشگ ناشکهک  ياه  هچوک  نایم 

تشگ نامداش  ار  نامسآ  مامت 

رون زا  رپ  شبلق  نابرهم ، شهاگن 

رون کلوپ و  سنج  شلابورپ ز 

دش انشآ  دیشروخ  رعش  اب  شلد 

دش اه  هناورپ  هناخ  شرازم 

تشاد كرهاش  ششود  يور  هشیمه 

تشاد كدصاق  شیاهبیج  نایم 

دوب نامک  نیگنر  رد  قرغ  شهاگن 

دوب نانجلا  حیتافم  لثم  شلد 

تاجانم رطع  زا  رپ  شتسد  ات  ود 

تاقالم مرگ  ادخ  اب  هشیمه 

دنام اهدای  رد  یلو  وا  درک  رفس 

...دنام ام  شیپ  يراگدای  شگنفت 
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زورما تعاس 

يدابآ یجاح  یحلاص  نسحم  « / اه هظحل  »

اه هظحل 

ار وت  نم و 

دننک یمن  ربخ 

نامسآ ربا  لثم 

فرب ياه  هناد  لثم 

رد يادص  کی  لثم 

دکچ یم  رعش  هک  يا  هظحل 

يرعاش نهذ  يوت 

ربخ یب  ادص و  یب 

اه هظحل 

دنت هاگ 
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داب لثم 

مرن هاگ 

میسن نوچ 

دنور یم  دنسر و  یم 

خلت هاگ 

مغ لثم 

داش هاگ 

گنشق مّسبت  کی  لثم 

يرکسع دیعس   / لگ کی  دنخبل  لثم 

دوب نابرهم  ناوت  یم 

يراهب ربا  لثم 

لگ کی  دنخبل  لثم 

يرانق يادص  اب 

دوب نابرهم  ناوت  یم 

بآ رپ  دور  کی  لثم 

كاخ هنشت  بل  اب 

بادرم گنت  لد  اب 

دوب نابرهم  ناوت  یم 

اه نامک  نیگنر  لثم 

كاخ هنیس  زا  دز  لپ 
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اه نامسآ  لد  ات 
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ینارمع هیکاز  ! / مالس

.تسادخ مان  مالس  .تشون  هایس  هتخت  يور  لوا  گنز  ملعم ، اقآ 

.مینک مالس  نارگید  هب  هک  داد  دای  ام  هب  وا 

میراذگب هقباسم  نتفگ  مالس  رد  تسا  بوخ  تفگ : وا 

.دور یم  تشهب  هب  رتدوز  تفگ ، مالس  رتدوز  هک  ره 

.مینک يروآدای  مه  يارب  ار  ادخ  مان  نتفگ ، مالس  اب  زور  ره  تسا  بوخ  تفگ : ملعم  اقآ 

تسادخ مان  هک  ردق  نآ  .تسابیز  مالس  هک  متفرگ  دای  نم 

ار نتفگ  مالس  مراد و  تسود  ار  ادخ  نم 

منک مالس  همه  هب  متفرگ  دای  نم 

تسادخ هیده  مالس  متفرگ  دای  نم 

تشاد تسود  ار  نارگیددوش  یم  مالس  اب  متفرگ  دای  نم 

.دیتسه تسود  نم  اب  امش  میوگ  یم  نارگید  هب  مالس  اب 

.تساه ینابرهم  هصالخ  مالس 
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ناهج ناکدوک 

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / مدوخ مامت 

میاه هچوک  نیمه  دنزرف  نم 

تسا هتخیمآ  منت  اب  اه  نابایخ  نیمه  كاخ  رطع 

ما هدیشک  دق  هتخوس ، ِرهش  نیمه  هنیس  رد  هنیس 

مرب یمن  دای  زا  ار  دوخ  تلاسر 

مشاب هدنام  یشومارف ، راوآ  زا  یمجح  ریز  رد  رگا  یتح 

تسا سدقم  نم  يارب  گنس 

تسا نم  مولظم  نطو  نادنزرف  تمواقم  دامن  گنس 

نوتیز تخرد  هک  دراد  تمرح  میارب  گنس  نیا  ردق  نآ 

تدش زا  میاهاپ  ات  راذگب 

ددنبب لوات  تاحارج 

مریم یمن  نم 
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دننزب هنایزات  منت  رب  اه  گنفت  كانزوس  ياه  هلعش  رگا  یتح 

مراید نیمه  سونقق  نم 

منطو مام  تیمولظم  دیما  نم 

تسا نم  هانپ  هاج  هاهنت  گنس ،

دیسرپب نامرهش  هتسخ  ياه  هداج  زا  ار  ام 

دیسرپب دنناراب  یمن  ناراب  تقو  چیه  هک  ییاهربا  زا  ار  ام 

دنک یمن  قرف 

( دمحاوبا  ) مریپ ردپ  ای  دلاخ )  ) مردارب ای  هزمح )  ) متسود ای  مشاب  نم 

تسا یکی  ام  ياه  گنس  باترپ  تیاهن 

تسا ناطیش  يوس  هب  ام  گنس  باترپ  تیاهن 

دینک هاگن  ار  نوتیز  یمخز  ياه  هخاش 

.دنز یم  هناوج  شرتسکاخ ، ياج  زا  اّما  دزوس ، یم 

میا هدید  یبآ  نامسآ  رد  ار  دیشروخ  و 

تسین راگدنام  دشاب  هایس  مه  ردق  هچ  ره  بش 

تسا نتفر  موکحم  بش ،

.دنتفگ دندز  یم  فرح  نم  اب  هک  یعقوم  ناگراتس ، ار  نیا 

یسوط اروح   / اه يزابمه  ماقتنا 

دیاش دوب و  زورید  نیمه  راگنا  .تسا  هدـش  ناریو  هنوگچ  ام  يزاب  نیمز  ینیبب  ات  نک  هاگن  .یکاخ  نیمز  نیا  رانک  ما  هدـمآ  هراـبود 
هب ات  تسا  مساج  هن  رگید  الاح  .شیپ  زور  هد  ای  زورید  دنک  یم  یقرف  هچ  .درادـن  انعم  اهزور  تشذـگ  میارب  رگید  .شیپ  زور  دـنچ 

.دنزب هناچ  هتفر  ياهزور  رس  ات  رسای  هن  ددنخب و  مهابتشا 
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رگید .دوب  اجنیا  ءاقرو  شاک  .دنک  ما  هفالک  شمه ، رـس  تشپ  دـنلب و  ياه  غیج  اب  ات  تسین  مه  منابرهم  يولوچوک  رهاوخ  ءاقرو ،» »
شرانک تّدم  مامت  .میدرک  یمن  ترپ  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  نآ  پوت  لثم  رسای  مساج و  اب  مدیـشک و  یمن  ار  شکـسورع  ياهوم 

اه تعاس  مه  دیاش  مدرک  یم  ششزاون  متسشن و  یم 

ات مدرک  یم  شراوس  مشود  يور  .مدیشک  یمن  شرس  مه  داد  کی  یّتح  مدرک و  یم  شوگ  ار  شیاهغیج 

.دوش لاحشوخ  میودب و  مه  اب  يزاب  نیمز  رود 

.تسا هدش  گنت  شا  هناکدوک  ياه  تنطیش  يارب  ملد  ردق  هچ 

! ریخب شدای  .میدیـشک  یم  نامناردارب  ياه  هیمالعا  هلطاب و  ياهذـغاک  رب  هک  تسام  یلاغذ  ياه  یـشاقن  ياه  هتخوس  ذـغاک  اـهنیا 
فرح زور  نآ  شاک  .ار  اه  يرطب  اه و  گنـس  همه ، زا  رتهب  نم  دیـششک و  یم  ار  یلیئارـسا  ياه  کـنات  سکع  رتهب  همه  زا  لـیلج 

هناخ هب  ار  اهامرخ  شاک  .مدوب  هدرکن  شوگ  ار  ردام 

.مدوب هدربن  گرزبردام 

مناتـسود همه  ياج  هب  ییاهنت  هک  نیا  ياج  هب  نالا  تقو  نآ  .متفر  یم  هاگودرا  يزاب  نادیم  هب  زور  ره  لثم  اه  هچب  اب  يزاب  يارب  و 
یم اهربا  نایم  مساج  مدـید  هک  مبـشید  باوخ  لثم  میدرک ؛ یم  يزاب  میدـیود و  یم  مه  اب  اهربا  نایم  اه و  نامـسآ  رد  منک ، هیرگ 

.دیدنخ یم  نم  هب  دیود و 

ات مورب  يزاب  نیمز  نیا  زا  زین  نم  هشیمه  يارب  راذـگب  .ندرک  هیرگ  يارب  یکـشا  یّتح  هن  مراد و  نتـسشن  ناوت  هن  رگید  ایادـخ ! هآ !
دنامب مارآ  تکاس و  روطنیمه 

ور ریز و  ار  نیمز  اه ، تسینویهـص  نارابمب  امتح  .دش  یمن  هدید  يزاب  نیمز  نیا  رد  ًالبق  هک  گنـس  همه  نیا  ایادخ  اه ! گنـس  نیا 
زیر ياه  گنس  زا  رپ  ار  منماد  دیاب  .مریگب  ار  مناتسود  ماقتنا  هنوگچ  مناد  یم  الاح  .دنا  هتخیر  نوریب  هنوگ  نیا  اه  گنـس  هک  هدرک 

، لیلج رـسای و  مساج و  ناردارب  ياپمه  زورما ، زا  نم  .دـنهد  یم  ار  يزیزع  يوب  مادـک  ره  هک  نینوخ  ياـه  گنـس  منک ، تشرد  و 
ماقتنا نتفرگ  يارب 

.درک مهاوخ  هزرابم  مناتسود 

مهاوخ هیدـه  مارآ  گرزب و  يزاب  ياه  نیمز  اه ، هچب  همه  هب  درک و  مهاوخ  نوریب  ار  نمـشد  ياه  کنات  همه  میاه  گنـس  اـب  نم 
.داد
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یهاوخرظن مرف 

ص:197

هرامش 61 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 276زکرم  هحفص 271 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا دیفس 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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